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Seks selvstendige
kraftverksselskaber
ELSAM er et samarbejdsorgan for de seks jysk-fynske kraftverksselskaber, som
leverer hovedparten af al den elektricitet og kraftvarme, der bruges vest for Store-
baelt. Herbor ca. 2,9 mio. danskere - svarende til 56 procent af landets befolkning.

ELSAM, der er et interessentskab, ledes af en bestyrelse, der bestir af de seks
interessenters formaend og nastformend.

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 vae sentlige ELSAM-sporgsmil,
bestir af folkevalgte reprresentanter for distributionsselskaberne.

Det snevre samarbejde mellem de seks kraftvrerksselskaber tilrettelagges og styres
gennem en raekke permanente udvalg.

ELSAMS miljolceretning 1 996
ELSAM vedtog i 1996 sammen med sine seks interessenter "ElSAM-frellesskabets
miljOpolitik". Om den overordnede miljgpolitik hedder det blandt andet: "ELSAM
fastsetter og gennemfprer langsigtede miljpm6l for sin virksomhed. ELSAM vil i den
daglige drift og i sin planlegning streebe mod
fortsatte miljBforbedringer inden for alle
ELSAMs forretningsomrider.
ELSAM vil minimere den samlede miljppivirt-
ning fra produktionen og hpjspendingsnettet pA
omgivelserne under hensyntagen til en rimelig
Okonomi og forsyningssikkerhed.

ELSAM opfatter miljo som en positiv, fremti-
dig konkunenceparameter. Derfor vil ELSAM
i dialog med kunder og myndigheder om virk-
somhedens miljOforhold og miljBmil".

Se i Bvrigt ELSAMs miljpberetning 1996,
som udkommer samtidig med ELSAMs
beretning og regnskab. Det er tredje gang, at
ELSAM udgiver en "gr6n irsberetning".

ELsaM

ELSAMs bestyrelse
For l/S Fynsvarket
Tidl. borgmester Verner Dalskov,
Odense
Salgsingenigr Leif Henriksen, Odense

l/5 Midtkraft
Borgmester JOrn Wtirtz, Silkeborg

Qyridsmedlem Jens Arbjerg Pedersen,
Arhus

l/S Nordjyllandsvarket
Autoforhandler Tage Jespersen,
Hadsund ( indti l  01. 12. 1996)
Overlerer Kjeld Larsen, Tversted
Tpmrermester Flemming Frisgaard
Pedersen, Terndrup (fra 01. I 2. 1996)

l/S Skarbakvarket
Girdejer Ejner B. Schmidt, Vamdrup
Viceborgmester Sv.E. Hansen,
Fredericia

Sonderiyllands Hojspendings-
vark An/S
Bogtrykker Erling Bjene, Skerbak
Ejendomsmregler Jens Bahne
Jgrgensen, Rgdding

l/S Vestkraft
Tidl. borgmester Egon Spgaard, Skjern
Girdejer Villy Haahr Pedersen, Tistrup

Forretningsudvalget
Egon Slgaard (formand)
Ejner B. Schmidt (nrstformand)
Tage Jespersen (3. medlem
indt i l  01 .12 ,1996)
J. Wtirtz (med observatorstatus
ind t i l  01 .12 .1996)
J. Wiirtz (3. medlem tua01.12.1996)

Direktorudvalget
Mogens Bach-Nielsen, Fynsverket
Erik Schumacher, Midtkraft (formand
indti l  01.07.1996)
P. Hgstgaard-Jensen, Nordjyllands-
varket
Erik Folkersen. Skerbaekverket
Torben Riber, Vestkraft
Niels Bergh-Hansen, Spnderjyllands
H0j spaendingsvrerk
(formand fra 01.07. 1996)

Direktion
Adm. direktgr Georg Styrbro
(Systemsamordning)
Direktor Poul Sachmann
(Kommercielle funktioner)
Underdirektgr Torben Margaard
(Netomradet)

ELSAMS
bestyrelse
og tekniske
ledelse

1 Jens Bahne Jgrgensen
2 Mogens Bach-Nielsen
3 Villy Haahr Pedersen
4 Niels Bergh-Hansen
5 Peter Hgstgaard-Jensen
6 Georg Styrbo
7 Poul Sachmann
8 Carl Hilger
9 Erik Folkersen

l0 Torben Riber
l1 Ejner B.  Schmidt

12 Verner Dalskov
13 Kjeld Larsen
14 Pel Andersen
l5 Svend Er ik Hansen
l6 Jens Arbjerg Pedersen
l7 Egon Sogaard
l8 Lei fHenr iksen
l9 Jorn Wi i r tz
20 Erik Schumacher
2l Flemming Frisgaard Pedersen

41. driftsAr - 1. januar - 31. december 1996
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1996 bragte ELSAM frem ril en skille-
vej. Bestyrelsen vurderede, at den
ibning af elmarkedet, som er pi vej i
en rakke lande, ogsiL snart vil blive
virkeligheden i Danmark. Bestyrelsen
besluttede, at ELSAM skal gi foran i
denne proces. Som en logisk konse-
kvens herafblev der gennemfprt en
omfattende intern strukturandring,
siledes at ELSAM er bedst muligt
rustet til at klare de udfordringer, der
vil kunne komme fra et ibent elmarked,
Strukturtilpasningen forventes inden
for et til to 6r at resultere i en deling af
ELSAM i et produktionsselskab og et
transmissionsselskab, der samtidig er
ansvarlig for den overordnede system-
drift i det jysk-fynske omride.
Drpftelserne skete i et positivt og
konstruktivt samarbejde med de jysk-
fynske di stributionsselskabers polit i  ske
samarbejdsorganisation ELFOR. Pa
teknisk plan har der vreret et hurtigt,
eff'ektivt og omfattende samarbejde
mellem representanter for kraftverker-
ne, distributionsselskaberne og ELSAM
om fastlaeggelse af retningslinier for
systemansvaret i Jylland-Fyn.

ELSAM ved
en skillevei

Ud fra en vurdering af samarbejdet i
sidste halvdel af 1996 og begyndelsen
af 1991 er det ELSAMs bestyrelses
opfattelse, at der hurtigt er ved at blive
skabt en solid og stabil platform for en
jysk-fynsk elforsyning, som til gavn for
dejysk-fynske elforbrugere vil vare i
stand til at agere dynamisk og effektivt
i et europaisk elmarked.

I det hele taget blev 1996 prreget af
mange skelsattende begivenheder for
dansk elforsyning og dermed for
ELSAM.

. Aret startede med, at miljO- og energi-
ministeren inviterede til en iben. men

kortvarig debat om oplregget "Dan-
marks Energifremtider".

. Allerede midt i april var debatop-
leegget omsat i regeringens nye ener-
gihandlingsplan Energi 21. If4lge den
skal det danske COr-udslip vaere hal-
veret inden fu 2030.

. I EU niede man ved 6rets slutning ti l
enighed om et markedsdirektiv for
elomridet. En gradvis europaisk mar-
kedsAbning skal herefter senest starte
i  begyndelsen af  1999.

. Det danske statstilskud til decentral
kraftvarmeproduktion - COr- I 0-6ren -
blev reduceret med tre Ore.

. ELSAM eksporterede 7,1 TWh netto
til det norsk-svenske marked pi grund
af en nedbprsfattig periode, som
udlgste gode priser pi det norsk-sven-
ske marked.

. ELSAM blev i den forbindelse en af
de stgrste akt@rer pi den nyibnede
nordiske elbgrs (Nord Pool).

. ELSAM tog i praksis fat pi at realise-
re sin del af den ambitipse jysk-fyn-
ske kabelhandlingsplan, som har ti l
hensigt i lgbet af fi 5r at fjerne stort

ELSAMs bestt'relse os tekniske ledelse
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set alle luftledninger i by- og bolig-
omrider og samtidig sikre udbygningen
af det overordnede 400 kV-net.

StBrst betydning for ELSAMs fremtidi-
ge virke havde dog Folketingets vedta-
gelse af en ny elforsyningslov den 3 I .
maj. Loven udpeger ELSAM som
" systemansvarlig transmi ssionsvirk-
somhed" i Vestdanmark. I loven
papeges, at opgaven skal udfores neu-
tralt, og at aktiviteterne skal kunne
udsk i l l es  regnskabsmass ig t .

ELSAM gir ind for et ibent marked.
Bestyrelsen besluttede derfor, at
systemansvaret fra starten skulle orga-
niseres og placeres pi en sidan mide,
at der ikke skal kunne reises habil itets-
sporgsmAl i  lorb indelse med udfore lsen
af systemarbejdet.
I lobet af sommeren forberedtes delin-
gen af opgaver og medarbejdere. Den
27. august besluttede bestyrelsen en
strukturmassig deling i hovedgrenene
ELSAM SYSTEM og ELSAM PRODUK-
rroN med virkning fra den 1. januar
1991.
I lobet afforiret l99l vil de seks
ELSAM-interessenters kompetente for-
samlinger drpfte et forslag om at
udskil le ELSAM SYSTEM som en selv-
standig juridisk enhed.

Den nye virkelighed
Hovedsigtet med den nye ellov er at
ti l lade en begrenset markedsibning,
samtidig med at den danske energi-
polit ik kan opretholdes. Loven lagger
sig taet op ad det EU-markedsdirektiv,
der var undervejs, og som er tridt i
kraft i februar 1991 . I loven indfores
begrebet "Systemansvarlig Transmis-
sionsvirksomhed", og ELSAM og
ELKRAFT udpeges som systemansvar-
l ig  v i rksomhed henholdsvis  vest  og ost
for Storebelt.
Af loven fremgir, at den systemansvar-
lige virksomhed skal sikre, at der til
hver en tid er balance mellem den sam-
lede produktion, det samlede forbrug
og udvekslingen med nabolandene, at
produktion, import og eksport tilrette-
lregges pi en driftsikkerhedsmaessig
forsvarlig m6de, og at systemet rflder
over tilstrekkelig reserve. Det er alle
opgaver, som ELSAM har udf@rt siden
sin start for over 40 ir siden.
Man skal ogsi sikre, at alle markedets
kommende aktorer - blandt dem
ELSAM PRoDUKTToN som den storste -

skal sikres netadgang pi ensartede,
ikke-diskriminerende betingelser. En
sidan opgave stiller krav om neutrali-
tet, objektivitet, professionalitet og for-
trolighed i det daglige arbejde.
Det bliver kort sagt ELSAM SYSTEMS
ansvar at sikre forudsetningerne for at
fi det kommende jysk-fynske elmarked
til at fungere.

Opsplitning af ELSAMs opgaver og
fordeling af medarbejdere skete hurtigt
og problemfrit. Si allerede i irets sidste
kvartal blev det praktiske arbejde
udf@rt, som om de to nye hovedgrene
var sat i gang.

Med den nye struktur fpler ELSAM sig
i stand til at klare de nye udfordringer.

ELSAM sYsrEMs opgaver
Som systemansvar l ig  t ransmiss ions-
virksomhed sikrer ELSAM SYSTEM:

. At der opretholdes en effektiv og sik-
ker elforsyning pi overordnet niveau i
det jysk-fynske elsystem, og at alle
aktgrer sikres markedsadgang pi lige,
ikke-diskriminerende vilkirr.

. At offentlige interesser bliver vare-
taget ved forhandlinger om netadgang
(forsyningssikkerhed, forbrugerbe-
skyttelse og miljOvenlig elproduk-
t ion) .

. At basisudgifter t i l  opretholdelse og
drift af elsystemet, herunder udgifter
der skyldes sarlige danske energi- og
miljOpolitiske krav, bliver ligeligt for-
delt pi alle forbrugere.

Desuden ejer, planlaegger, bygger og
driver ELSAM sysrEM det overordnede

transmissionsnet samt udveks-
lingsforbindelserne til nabolandene.

ELSAM PRoDUKnoNs opgaver
ELSAM PRoDUKTIoN koordinerer de
seks interessenters falles kommercielle
aktiviteter. ELSAM pRoourrroN skal
kor t  s lLgt  t jene l ' lest  mul ige penge t i l
sine interessenter - kraftvrrkerne. hvis
priser indti l videre fastsettes efter "hvi-
le-i-sig-selv"-princippet. som blandt
andet sikrer, at eventuelt overskud gir
tilbage til forbrugerne.

Hovedopgaverne er folgende
. Tilrettelaeggelse og styring af produk-

tionen pA de seks kraftvrerker, si pro-
duktionen hele tiden sker pi den mest
Okonomiske mide i respekt over for
greldende mi lj O- og energipolitiske
krav.

. Elhandel, fastlaggelse af markeds-
strategier, markedsf0ring og udvikling
af nye produkttyper.

. lndkBb, transport, fordeling og hind-
tering af braendsler til de seks kraft-
vrcrker samt anvendel se/placeri n g af
restprodukter.

.  Udarbejdelse af  investe l ings-  og
udbygningsanalyser samt udvikling af
nye forretningsomrrider.

Hvor hurtigt Abnes markedet
Den danske ellov giver distributions-
selskaber og enkeltfbrbrugere med en
omsatning pi over 100 GWh ret t i l  net-
adgang - og dermed frihed til selv at
handle pi markedet. Det betyder i teo-
rien. at naesten hele markedet ibnes -
direkte eller indirekte. I praksis er
distributionsselskaberne dog bundet af
deres aftagepligt over for kraftvrerker-
ne. Alle ELSAMs interessenter over-
vejer imidlertid at fi denne aftagepligt
afskaffet, si ledes at de handelsme ssige
forhold mellern kraftverkerne og distri-
butionen i stedet skal reguleres ved
hjrelp afkontrakter.
Det politiske hovedsigte med den nye
ellov er at indf@re en reguleret, begrren-
set markedsibning, samtidig med at
den danske energipolitik opretholdes.
100 GWh-gransen er fastsat af mil jp-
og energimin is teren.  men der  e l  in tet ,
der hindrer ELSAMs interessenter og
distributionsselskaber i at fastsrette en
lavere graense.

Storebaltskabel
Sarlig interesse knytter sig til den elek-
triske Storebreltsforbindelse. somDen norsk-svenske elbLrs - Nord Pool.
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Det danske hpjsprendingsnet skal ogsd kunne klare nabolandenes behov.

ELSAM og ELKRAFT aftalte at bygge
for fem ir siden, og som et politisk
flertal i Folketinget flere gange har
efterlyst. Den skulle tages i brug to 6r
efter, at KONTEK-forbindelsen mellem
Sjelland og Tyskland var sat i drift.
Myndighederne kunne imidlertid ikke
godkende projektet pi det foreliggende
grundlag. Det fremgir af den nye ellov,
at miljB- og energiministeren kan
kreve, at der bygges en elforbindelse
mellem @st og Vestdanmark.

Med markedsudviklingen er grundlaget
for Storebreltsforbindelsen rendret i
vesentlig grad.
Erfaringer fra andre lande viser, at mar-
kedet kun fungereq hvis der hverken er
monopoler pi leverandgr- eller kunde-
siden. Med en Storebaltsforbindelse vil
store danske kunder med netadgang
kunne velge mellem mindst to store,
danske leverandorer. Hertil kommer, at
der i perioden 1998 og nogle 6r frem-

efter vil vare ekstra behov for import
af el til Skandinavien. Netop i den peri-
ode er der et betydeligt kapacitetsover-
skud pi moderne produktionsanlreg i
Jylland-Fyn.
Pi denne baggrund mener EL$AM, at ..
bygningen af den elektriske Storebaelts- 

'

forbindelse bOr gh i gang snarest
muligt. Den vil kunne etableres pi ca.
tre 6r.

En del af Europa
Aret, der er giet, har klart dokumente-
ret, at Danmark ogsi pi det energimas-
sige omride er en integreret del af
Europa, som store udenlandske elsel-
skaber betragter som et interessant mar-
ked.

. Ved 6rets slutning vedtog Europa-
Parlamentet Kommissionens markeds-
direktiv for el, som vil skabe konkur-
rence pi elomridet - indtil videre dog
kun i begrrenset omfang. EU-landenes

lovgivning skal vere i overensstem-
melse med direktivet senest den 19.
februar 1999.

. Sverige tilsluttede sig den norske
elbgrs ved irets begyndelse. Det skete
nogle fi :uger fgr, det blev klarl, at
Skandinavien var pi vej ud i en perio-
de med nedbPrsmangel. Som nabo til
de to lande er ELSAM en naturlig
akt6r pi elbgrsen.

. Kapitalstrerke svenske, norske, tyske
og franske elselskaber indgik i stigen-
de grad krydsejerskab med hinanden i
forbindelse med investeringer i uden-
landske selskaber.

. I den fortsatte debat om afvikling af
svensk kernekraft pegede energipoli-
tikere pi, at danske kraftvaerker bpr
kunne hjaelpe Sverige med strgm i en
overgangsperiode.

Behovet for samarbejde
ELSAM er parat til at leve op til de
mange udfordringer.
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Men uden et snaevert og fordomsfrit
samarbejde mellem elselskaberne pi
den ene side og energi- og miljgmyn-
dighederne pi den anden gir det ikke.
ELSAM har med tilfredshed konstate-
ret, at den nye ellov pi vasentlige
punkter tilgodeser de danske kraftver-
kers konkurrenceevne. Det er sket ved,
at alle meromkostninger, der skyldes
dansk energipolitik, inklusive behov for
reservekapacitet og npdvendige brend-
selslagre, skal betales af elforbrugerne,
uanset om de kober deres str0m i Dan-
mark eller i udlandet.

Forbrugereje som
udgangspunkt
Men der er fortsat en raekke ubesvarede
spgrgsmil. Ejerforholdet er et af dem.
For de hidtil forbrugerejede kraftvaerks-
selskaber bliver det siledes n@dvendigt
at finde frem til en selskabsform, som
gLr deI muligt for dem at agere forret-
ningsmressigt dynamisk, uden at even-
tuelle tab kan tilbagefpres ubegranset
til de enkelte forbrugere. Kraftvrerks-
selskaberne kan f.eks. organiseres som
aktieselskaber eller a.m.b.a. ejet af
distributionsselskaberne. Udgangsposi-
tionen vil da fortsat vere forbrugereje
(via distributionsselskaberne), men det
mi formodes, at andre ejerformer efter-
hinden vil udvikle sig, pA samme mide
som det naturligt sker inden for indu-
strisektorer med konkurrence.

Anderledes med den systemansvarlige
transmissionsvirksomhed i Jylland-Fyn,
som fortsat bpr ejes af forbrugerne. Der
er tale om en monopolvirksomhed, som
ifplge loven skal varetage offentlige
interesser og arbejde objektivt og ikke-
diskriminerende over for markedets
forskellige aktprer.

Risikovil l ig kapital
Og si er der sporgsmilet om kapital: Et
produktionsselskab i konkurrence mi
vcre i stand til at opsamle risikovillig
kapital over driften.
Det er derfor uundgieligt, at der treffes
beslutning om, at produktionsselska-
berne fritages for "hvile-i-sig-selv"-
prissystemet og i stedet underkastes
al mindeli g konkurrencekontrol.

Oget COr-udledning
ELSAMs eksport til Norge og Sverige
svarede i I 996 til ca. 40 procent af det
samlede elforbrug i Jylland-Fyn.

Nflr milj@statistikken for 1996 offent-
ligggres, vil der derfor blive afslpret en
stigning og ikke et fald i den danske
COr-udledning. Af statistikken kan det
imidlertid ikke ses, at ELSAM i de for-
udgiende 6r har modtaget meget store
maengder COr-fri el fra Norge og Sverge.

I 1995 blev siledes seks procent afdet
jysk-fynske elforbrug dakket ved
import fra nabolandene.
Hindteringen af miljOm6l og -planlreg-

ning er et problem, fordi kvoter og mar-
ked er grundlrcggende uforenelige.
I dag beregnes COr-emissionen kun i
det land, hvor elektriciteten produceres.
Der sker alts6 ingen godskrivning i for-
bindelse med eventuel handel, og det
skaber usikkerhed om dansk eleksport
pi laengere sigt.
Der er oplagt behov for, at der snarest
tages fat pA dette sporgsm6l. Der b@r
skabes internationale aftaler, som gOr
det muligt for landene at trrekke pi hin-
andens miljpkvoter ved elhandel over
grenserne.

" Flaskehals " -problemer

Det danske elnet - og det grelder ikke
mindst den jysk-fynske del af dette - er
en vigtig del af det nordeuropaeiske
elforsyningssystem. Det kan derfor
ikke betragtes eller behandles som et
lokalt anliggende. Alligevel blev den
jysk-fynske eksport t i l  Norge i 1996
mrerkbart generet af "fl askehals"-pro-
blemer, som skyldtes kapacitetsmangel
i det nord-sydgiende net i Jylland.

400 kV-forbindelsen mellem Arhus (Trige)
o g Aalborg ( Vendsy s s elv rc rket ) mcLngle r
stadi g myndi ghede rne s godkende ls e.

ELSAM har for flere ir siden s@gt om
tilladelse til at bygge en 400 kV-led-
ning mellem Arhus og Aalborg (Trige-
Vendsysselvaerket). Energistyrelsen
udsendte en lange ventet vurdering af
ansggningen i eftersommeren 1996.
Den konstaterede. at der er behov for at
bygge ledningen. Alligevel besluttede
de tekniske udvalg i Nordjyllands og
Arhus amter at gennemfpre yderligere
unders@gelser og i gvrigt kpre parlgb i
den videre sagsbehandling.

Om Energi 21
Et snrevert samarbejde mellem elforsy-
ningen og myndighederne vil ogs6
v&re en forudsretning for at ni det "sig-
tepunkt" for ir 2030, som beskrives i
regeringens nye energihandlingsplan
Energi  21.
IfPlge det skal udledningen af CO,
vrere halveret inden ir 2030 i forhold til
1994.
Et led i planen er, at kul og olie efter-
hinden helt skal fortrienges af naturgas
og vedvarende energi.

Langsigtet udvikling
ELSAM har peget p6, at der bBr lagges
op ti l  et langsigtet teknisk udviklingsar-
bejde for at ni de opsti l lede m6l. Det er
vigtigt at undgi en situation, der min-
der om udbygningen med decentral
kraftvarme i Jylland-Fyn. Her er stort
set hele det potentielle marked for smi
kraftvarmeanlaeg i l6bet af et par 6r
fyldt op med importerede anlreg baseret
pi kendt og ensartet teknologi.
Mange af de smi anlag lever hverken
op til tidens krav om energieffektivitet
eller miljghensyn. Fire ti l  seks procent
af gassen bliver siledes ikke forbrandt
i motorerne. men er kun med til at
forgge mengden af drivhusgasser i
atmosfreren.
Med denne forhastede udbygning er de
markedsmressige muligheder for at
gennemfgre en mfllrettet dansk udvik-
ling af fremtidens decentrale kraftvar-
meanlreg ikke lrengere til stede.

Nej til biomassestrategi
Ijuni 1993 blev der indgiet en polit isk
aftale om, at kraftverkerne skulle bru-
ge 1,2 mio. ton halm og 0,2 mio. ton
trrflis fra 61 2000. Nogle dage forinden
havde ELSAM vedtaget "Udviklings-
plan 93", som fastlagde ELSAMs
ambiti6se kul-/biomassestrategi.
Siden da har anvendelsen af biomasse
ve,reth4jt prioriteret i ELSAMs forsk-

Vendsyssel-
varket
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HavmQlleparken ved TunQ er pd 5 MW ( l0 mpller a 500 kW)

nings- og udviklingsarbejde. Milet med
strategien er at skabe et robust produk-
tionsapparat, som fleksibelt kan klare
ogsA fremtidige COr-reduktionskrav. PA
den mide vil man undgi at blive
afhangig af naturgas med risiko for
ubehagelige prismassige og teknologi-
ske konsekvenser. I IRP-indberetningen
1995 blev det dokumenteret, at det er
muligt at ni et godt stykke ad vejen
mod Energi 21s COr-reduktionsmfll ved
at f1lge ELSAMs biomassehandlings-
plan.

I planen indgAr tre forskell ige
teknolog iske losninger:
1) Tilsatsfyring med biomasse i kul-

fyrede kedler.
2) Bygning af saerlige biobrrendsels-

kedler.
3) Udvikling af ny kraftvrerksteknik

(CFB = cirkulerende fluid bed), der
kan brrende store mrengder biomasse
(75 procent) blandet med kul.

I marts 1997 afviste energimyndigheder-
ne ELSAMs planer om at bygge et CFB-
forsogsanleg i Arhus. Anlrgget skulle

" 
alene bruge 320.000 ton biomasse om
iret. Dermed er grundlaget for ELSAMs
strategi om at opfylde langsigtqde COr- *
reduktionsmil ved hjrelp af kul/biomas- 

'

se fjernet. ELSAM vil derfor nu igen
overveje, hvilke midler der skal bruges
for at ni de langsigtede reduktionsmil.
Tilbage stir det politiske pilaeg om, at
kraftverkerne skal anvende en vis
mrengde biomasse fra og med 61 2000.
ELSAM er i gang med at gennemf6re
forsBg med tilsatsfyring, og en biomas-
sekedel er under bygning pA Enstedvrer-
ket. Det er ngdvendigt at vurdere
anlags- og driftserfaringer fra de to
udviklingsprojekter, fOr der kan tages
stilling til yderligere anlregsinvesterin-
ger. Det er derfor i 6jeblikket problema-
tisk, om ELSAM fuldt ud kan leve op til
det politiske pilaeg om biomasseafbraen-
ding i ir 2000.

Ja ti l  120 MW vindkraft
ELSAM har reserveret et rammebelpb
pi 900 mio. kr. til bygning af nye mgl-
leparker pA tilsammen 120 MW. De
ventes i drift inden flr 2000. Der er
yderligere truffet beslutning om at etab-
lere grundlaget for mplleparker pi 480
MW inden ilr 2005. Der er hidtil arbej-
det med landplacerede parker. I afta-
len/p6lregget fra1996 blev det ogs6
pilagt at unders@ge mulighederne for i
st@rre milestok at bygge mBlleparker
pi havet. I foriret 1991 vil MiljB- og
Energiministeriets havmglleplacerings-
udvalg komme med en rapport, der
gennemgAr mulighederne for at placere
mglleparker til s@s.
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ELSAM blev for 40 6r siden
oprettet fbr at tage sig af
systemansvaret og for at
overvige det jysk-fynske
samarbejdsnet. Med delin-
gen af ELSAMs funktioner
i to hovedgrene er ELSAM
sYsrEM vendt tilbage til
ELSAMs oprindelige funk-
tioner: Ansvaret for at det
jysk- fynske e l  system funge-
rer samt at sikre opbygning,
drift og balance i det over-
ordnede h6jspendingsnet
og udlandsforbindelserne.

1996 var et relativt t@rt og
koldt ir med svagere vind
end sedvanligt.
St@rste kvartersbelastning
blev i januar m?it til 3.594
MW (+ 3,4 procent).
Elforbruget steg 4,1 procent
r i l20,76 TWh.
Nettoeksporten udgjorde
7,97 TWh mod en net to im-
port pA 1,26 TWh i 1995.

Ses der bort fra det merfor-
brug, som skyldes ekstra
drift af kraftverkernes mil-
j@anlag og det @gede nettab
i forbindelse med 6rets store
eksport, bliver stigningen
fra1995 t i l  1996 ph2,4pro-
cent. Korrigeres dette tal for
klimatiske udsving, bliver
den reelle stigning ca. 0,6
procent.

De seks primare kraftvrer-
ker producerede tilsammen
22,8 TWh - en stigning pi
63 procent sammenlignet
med 1995. De decentrale
kraftvarmevaerker Bgede
deres produktion til 5,0
TWh (+ 45,4 procent).
Vindmollerne leverede 0,95
TWh (+ 9,4 procent).

Vindm0llernes skiftende
produkt ion betyder .  at  pr i -
mrrvarkerne skal klare
belastningsvariationer pi op
ti l ca. 500 MW over nogle
fi timer.

De primrre varker og
import drkkede 71,5 pro-
cent af omr6dets forbrug. I

nel  Sonder jy l lands Hoj-
spandingsvaerks udveksling
med Flensborg, Preussen-
Elektras andel af Ensteds-
vrerkets produktion eller
ELSAMs kontraktlige aftale
om imporl af 1,5 TWh norsk
vandkraft i dagtimerne.

ELSAM m6tte i irets l@b
st@tte Nordel-systemet 29
gange i forbindelse med
netfejl i de nordiske lande.

Nettet generelt
Som f6lge af forsinkelser r
myndighedsbehandlingen af
nye ledningsanlreg bliver
det stadig oftere ngdvendigt
at etablere ngdl6sninger for
at opretholde den n@dvendi-
ge driftsikkerhed.

Fejl isystemet
19.-20. januar: Flere pisk-
ningsfejl pA 150 kV- og 400
kV-ledningerne mellem Fre-
dericia og Arhus.
I  8 .  februar :  Piskninger  i
Midtjylland fprte til udfald
af 4J decentrale anleg pA
tilsammen 385 MW
22. juli: Eksplosion i ventil-
afleder pi 150 kV-station
LykkegArd gjorde Esbjerg
spandingsl6s i 40 minutter.
6. november: Saltoverslag
pfl LykkegArd-stationen

Koldt og
vindfattigt Ar

I 995 var drekningsgraden
79 procent.

Driften af systemet
Eleitersporgslen i Norge og
Sverige var ofte st@rre, end
det jysk-fynske net kunne
klare. "Flaskehalsen" var
dog ikke i javnstr@msfor-
bindelserne til de to lande,
men det overordnede vek-
selstr@msnet. Isrer manglen
af '  400 kV- ledningen Tr ige-
Vendsysselvarket var meget
maerkbar. Det var derfor kun
i  begre nset  omfang mul igt
at  t ransi lere st rom l ra Tysk-
land til Norge og Sverige.
For at lette situationen blev
det besluttet at afkorte og
udskyde planlagte eftersyn/
reparationer pA nettet. Det
betyder dog i praksis, at en
rrekke driftsmassige proble-
mer er udskudt til senere.

Samarbejdet med
udlandet
Den samlede jysk-fynske
eksport blev pi 10.504
GWh, og samtidig blev der
impor leret  2.662 GWh f ra
nabolandene.
Nettoudvekslingen blev
1 .842 GWh, hvilket svarede
til 37,8 procent af det sam-
lede jysk-fynske forbrug.
T tallene er hverken medreg-

Produktionsfordeling 1 993-1 996
(Gigawatttimer = GWh)

Primar-
verk
GWh

Dec.
prod.
GWh

Vindm.-
prod.
GWh

u*y'
cwh

Total
GWh

Vakst
To

t996 22.80s 4.970 954 -7.968 20.761 4 ,1

t995 14.401 3.41',7 812 11259 19.949 1.9

1994 1.'7.415 2.265 843 -954 19.569 r ,4

1993 14.662 546 161 2.320 19.295 1 , 6

1992 13.222 1.089 692 3.991 t8.994

forflrsagede udfald af ikke
blot Vestkrafts to blokke,
men ogsA af et antal decen-
trale anlreg pfl tilsammen
130 MW.

Fejlstatistik
I 1996 var der pA 400 kV-
nettet fire liniefejl og pA
150 kV-systemet i alt 28
l in iefe j l  og f i re  s tat ionsle j l .

Produktionsapparatet
Den installerede effekt var
ved udgangen af 1996:

A) Primrervarkerne
3.946 MW (en afgang
pfl 138 MW).

B) Vindkra i t  601 .5 MW
(en ti lgang pA 138,5
MW).
Ejet af kraftvarkerne
110,6 MW. Private m@l-
ler 490,9 MW.

C) Decentrale kraftvarme-
vrerker 1.191 MW
(en ti lgang pA 251 MW).
Ejet af kraftvaerkerne
154,8 MW.
Andree je re>2MW
848,2 MW.
Andree je re<2MW
188,0 MW.

D) Vandkraft 600 MW.
ELSAMs 600 MW-aftale
med Norge (svarer til
1 .500 GWh om Aret ,1.

Decentrale anlag
Ved Arsskiftet var der 137
decentrale kraftvarmevar-
ker pfl mere end 2 MW i
drift. Hertil kom yderligere
ca. I 30 anlag pi under 2
MW.
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Industrielle kraftvarmeanleg, som ikke indg6r i ELSAMs
afregning. er ikke medtaget i oversigten.

Interes-
sent

Anlag, som er indglet i
ELSAMs afregning i 1996

lO\o/c
Elverks-

ejet

Ikke
l00%o el-
varksejet

Fynsveerket Bogense, Bel l inge,  Bel l inge 2,
Bellinge 3, Dalum Papirfabrik,
Ejby, Faell ingglrd, Faaborg,
Glamsbjerg, Hindsholm, HArby,
Kommune Kemi, Lumby, Nirup,
Nr. Aby, Stige O. Losseplads-
anlzeg, Odense Stilskibsvarft,
Otterup, Otterup KVV2,
Roulund, Ringe, Ringe 2,
Ullerslev, Vissenbjerg.
RudkObing, Fynsvarket Affald. t2 ,2

10u,3

Midtkraft Bording, Bjeningbro, Durup,
Engesvang, Gudenicentralen,
Jebjerg, Langi, Rams.-Lem-Lihme,
Lpgstrup, Novopan, R6dkjrcrsbro,
Silkeborg, Skals, Skive, Viborg,
@rum.
Arhus Nord. Grenaa. 1 8 , 2

221.5

Nord-
jy l lands-
verket

Aars, Bindslev, Br0ndelslev,
Brovst, Dragsb:ek Maltf abrik,
Dronningl  und.  El  I  idshoj-Fers lev.
F i ske rnes  F i ske indu : t r i .  H ja l l c -
rup, Hj0rring, Jetsmark, Logstor,
MD Food, Reno Nord, Sindal,
St6vring, Suldrup, Strandby,
Thisted, Tylstrup, T[rs, Virst-
Fjellerad, Vri, Veddum-Visborg-
Skelund, @ster VrA.
Frederikshavn Affald, Frederiks-
havn, Hanstholm, Hirtshals, Nibe,
Saby. 4 n )

t 7  4 ; 7

Skerbak
vErket

Brunde, Bredsten-Bul le,  Brad-
strup, Egtved, Ejstrupholm,
Hedensted, Jelling, Kemira,
Kolding.  Kemira GTI og CT2.
Nr. Snede, Reno Syd, Shell,
T6rring.
Horsens, Vejen. -t+-z

t{4 5

SOnder-
jy l lands
H0jspnn-
dingsanleeg

Bredebro.  Broager.  Chr ist  ians-
f'eld, Gram Fjernvarme, GrAsten,
Haderslev By, Nordborg,
Skirrbak @st, S6nderbolg,
Skarbek @st G4, Toftlund, Brdr.
Hartmann, Vojens.
Haderslev, Lggumkloster, Ribe,
R0dding. 13.2

I  1 8 . 7

Vestkraf't Ar inco,  Aulum, Bi l lund,  Bram-
ming, Br6rup, Grindsted, Hol-
sted, Hoco, Hvide Sande, Karup,
Karl sgirde Vandkrafi, Knud-
mose, Lem, Nybro, Nr. Nissum,
Nykobing Mors, Nykobing Ny,
Oksbol .  Danrnarks Protein.  Ring-
k6bing Fjernvanne, Spjald, Tim,
Vildbjerg, Videbek, Vinderup,
Qlgod, Qrnh61.
Mibjergverket, Ringkgbing,
Skjern. 40,5

133,6

I  a l t 158,5 847,3

ELSAM
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Emissioner fra danske kraftverker > 25 MW

(Ekskl. PEs andel af EV3)

Svovldioxid
(i 1 000 ton) KOrflgerel ror
Fak t iskudsendt  ud landshande l

1996

1 995

r38 97. a4

Kvelstofoxid
(i ' looo ton) 

Korrigeret for
Fak t iskudsendt  ud landshande l

1 996

1995 1996 1995

r10 73  70  71

Ca. 2.57 0 MW af El-SAM-omridets kraftvrerksblokke,
inkl. PreussenElektras andel af EV3. er forsvnet med
afsvovlingsanlag.

Produktion drift
Pfl grund af den manglende
nedbpr i Norge og Sverige
samt ebningen af den norsk-
svenske elbors blev de kom-
mercielle aktiviteter st@ffe
end nogensinde tidligere.
Den samlede produktion pa
de seks jysk-fynske kraft-
verker steg til 22,8 TWh,
nettoeksporten blev ca. 8
TWh.
I Jylland-Fyn var situationen
nemlig preget af, at decen-
trale kraftvarmeverker og
vindmoller daekkede over en
tredjedel hf forbru$et.
Stadig stigende elpriser pi
den norsk-svenske elbors
gjorde det interessant at bru-
ge den ledige kapacitet pi
de seks kraftvarker til eks-
port.
Det blev ogse besluttet at
tage Studstrupvarkets olie-
fyrede blok 2 (262MW) ud
af langtidsreserven.
Anlregget havarerede imid-
lertid med det samme, si
forst i november kunne det
saettes i normal drift.
Alle andre anlag kunne kla-
re den ekstreme driftsituati-
on uden nevneverdige
uheld.

Primervarkerne
Fynsverket: 707 MW

Midtkraft: 1.174 MW
+ 12 MW gasturbine

Nordjyll.verket: 574MW
+ 25 MW gasturbine

Skrerbrekvrerket: 369 MW

Spnderjyll. Hpjsp. : 321 MW

Vestkraft: 758 MW

Vindmsller
Fynsverket: 2,9 MW
Midtkraft: 9,9 MW
Nordjyll.vrerket: 32,1 MW
Skrrbrekvrerket: 3.2 MW
S0nderjyll.H@jsp. : 33, I MW
Vestkraft: 28,8 MW
I alt vindmgller:110,6 MW

Udviklingsplan
I 1997 tages 400 MW gas-
fyret kraftvarmeblok
(udtagsenhed) i brug pA
Skarbaekverket.

I 1998 ventes 400 MW kul-
fyret kraftvarmeblok
(udtagsenhed) sat i drift pi
Nordjyllandsverket.
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Elstatistik

Systemet ELSAM
1996

ELSAM
I 995

Forbrug
I omrAdet
Pr1 miljoanhg
St igning
St ign. temp. korr .

GWh
GWh

'/.
(/(

20.163
t74

4 . 1

19.949
l l 0

1 . 9

Produkt ion:  GWh
Primarverk GWh
Dec. prod.  ink l .  Randers GWh
Vindmol leprodukt ion GWh

28.129
22.805
4.910

9-54

r8.690
14.401
3.417

812

Netto import :  GWh
Fra Norge GWh
Fra Sver ige GWh
Fra Tyskland GWh
Modta-get fra Flensbor,s GWh
Modtaget fra Randers GWh

-7.966
-4.680
- 7 . 5 1 9

-642

/ 1

1.259
9tt9

1 . 1 9 2
-71 |
- l 5 l

35

Transi t :  GWh
Fra Sver ige t i l  Tyskland GWh
Fra EV3 til Tvskland GWh

l . t i 63

1 .863

3.422
1 . 1 0 3
2.3 t9

Eff'ektinstallation:
Primervarkcrne MW
Nlldstartanlleg MW
Ranclers K/V MW
Decentr .  anl&,s > 2 MW MW
Decentr .  anl ieg < 2 MW MW
Private v indmol ler  MW
Elverksejedevindmrl l ler  MW

3.909
25
44

t .003
1 8 8
191
1 1 0

1.047
25
44

171
r63
362
l 0 t

Fejlstatistik for nettet
Afbrudte MWh fia tbjl pi
-  t ransmissionsnet MWh
- 60 kV-nettet MWh

49
82

5 8
t 2 1

Primarvarkerne ELSAM
1996

ELSAM
t995

Produktion
Elproduktion GWh
Fjernvarmeproduktion TJ
- Stigning i fiemvarmeprod. 

o/o
-.lBkv. elproduktion GWh
Forbrug pA miljoanlag GWh

22.805
37.893

1.569
165

14.401
35.280

2,8
1 .556

l l 0

Brnndsel
Gasforbrug mio. m'
Olieforbrug kiloton
Kulforbrug kiloton
Biomasse kiloton

0,6
109

8 . 5 1 0
42

0,1
6 l

5 .723
o

Brandselsudnyttelse
Kulfyrin-esgrad
Biomasseandel
Totalvirkningsgrad

c/c

a/c

a/c

98
0,3

55

98
0 , 1

6 I
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Stabile markeds-
priser pe kul

ELSAMs brandselsindkob i
1996 har veret priaget af
der.r rekordstore elekspolt til
vore nordiske nabolande.
Det alene har medfort, at
det  nolmale basis forbrug af
kul pi ca. 5,5 mio. ton er
@get ti l  ca. 8,5 mio. ton,
dvs. en stigning pi 3 rnio.
ton kul. Samtidig har
ELSAM haft stor fordel af
perioder med lave verdens-
markedspriser pA kul.

Generelt har det betydet, at
lossef acil i teterne i havnene
samt kulpladsmaterieI let er
blevet udnyttet t i l  det yder-
ste. I l 'prste hllvir medl'prte
det store kulfbrbrug et kraf-
tigt fald i lagerbeholdnin-

-qen, idet det ikke var muligt
at fe ti l fort kullene i samme
takt, som de blev brugt. I
lobet af andet halvir af
I  996 b lev lagrene at ter  byg-
get op.

Selv om kontraktpriserne
var yderst stabile fbr I 996,
opstod der  i  lobet  af  maj-
juni 1996 en situation, hvor
spotpriserne pi kul faldt
med 5-10 procent .

Allerede i lBbet"af juli steg
spotpriserne i-een, og i de
sidste par mineder kunne
udbuddet af kul siledes knap
f6lge med efierspprgslen.

Priserne for 1997 er igen
stabile og l ig,eer pi gennem-
snitsniveauet fbr 1996.

Colombia er blevel
storeksportor
Iser Colombia har bidraget
med Ogede mrcn-eder kul til
verdensmarkedet. Hvor der
tidligere kun var 6n stor kul-
mine ti l  eksport, nemli-s El
Cerrejon-minen, er der nu
yderligere 2-3 kulminer, der

leverer. Det drejer sig enten
om nye miner"eller om _gam-
le, som udvides kraftigt. I
a l le  t i l l 'a lde er  del  uden-
landsk kapital og knowhow,
der har gjort udvidelserne
mul ige.

En ti Isvarende udviklin_t,
men i l idt mindre omfan-q,
fbregirr i nabolandet Vene-
zue la .  Udv ide l sen  a l ' eks -
porten fra Colombia inde-
barer, at havnekapaciteten
sandsynli-evis vil blive udvi-
det kraftigt, mirske i fbrm af
en ny storhavn.

Mindre subsidier
Omkostningerne ved bryd-
ningen af de polske kul er
me-set h@je i fbrhold ti l  de
eksportpriser, der kan
opnis.  Hjemmemarkedspr i -
serne for kul er derfbr str-
gende for at mindske statens
subsidier t i l  den polske
kulindustri.

Samtidig har det lagt et
ekstra pres pir den polske
eksportorgan i sation fbr at
opni i  de hojest  mul ige pr i -
ser. Det betyder', at man
mere milrettet satser pir
eksport t i l  de nermeste
naboer, hvorti I transportom-
kostningerne er lavest.

Det er derfor sandsynligt, at
specielt Danmark, Finland
og Tyskland og for visse
kultypers vedkommende
ogs i  Uk la ine  v i l  have  s t i -
gende interesse for den pol-
ske rnarkedsf'Oling, selv om
Polen i  ovr ic t  reducerer  s in
samlede eksport.

Ekstra olieindksb
Normalt bruges olien kun
som stottebriendsel, men r
maj-juni blev det beslr-rttet
at g0re Studstrupvarkets
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anden del af tilsatsfyrings-
fors@get. Der blev indgiet
aftaler med 40 halmleve-
randOrer, og halmpriserne
varierer fra 33 til 38 grelkg
frit leveret pA Studstrupvaer-
ket. Det svarer til et prisnl-
veau pfl 3-4 gange kulprisen.

Der er en konstant tilgang af
nye halmleverand@rer. Ved
udgangen af 1996 har

ELSAM kontakt med godt
400 interesserede halmleve-
randBrer i Jylland og pA
Fyn.

Biokedlen pA Enstedvarket
idriftsrettes i efterhret 1991,
men allerede i efterflret 1996
blev der indkobt ca. 10.000
ton trreflis til biokedlens
forste driftsAr. Produktionen
af trie flis tager nemlig et ir

fia skovning til flisning af
det sommertorrede trr.
Det danske marked for
trrcflis fbrekommer at vaere
opdelt i henholdsvis store
og sm6 traefl isleverand@rer,
med de smA leverand@rer
som de bil l igste. Med de
nuvaerende priser er trafli-
sen dyrere pr. energienhed
end halm i Jylland og pA
Fyn.

oliefyrede blok 2 driftsklar,
si den kunne vere med ti l
at dakke det norsk-svenske
elbehov. Vrcrkets lagertanke
blev derfbr fyldt ved som-
merens lave prisniveau.
Siden har  o l iepr iserne l igget
10-30 procent hBjere.

Pramsystemet 100
procent udnyttet
Som f6lge af den 6gede
eiproduktion/-eksport har
pramsystemets kapaci tet  i
1996 faktisk vaeret udnyttet
over dets kapacitet.
ELSAMs pramsystem trans-
porterede 5,1 mio. ton kul i
1996. Det er den st@rste
mrengde kul nogensinde,
der er transporteret inden
for et ir. Langt den stprste
del af transporterne i 1996
var fra Enstedverket til de
@vrige @stkysthavne.

I t i l leg ti l  pramsystemets
mange rejser har det yder-
mere vreret n@dvendigt at
indchartre fremmed tonnage
specie l t  for  at  hente kul  i
Polen.

Travlheden har endvidere
betydet, at ellers planlagte
dokninger (reparationer) af
prammene og skubbe-/
slabebAdene er blevet udsat
rtl 1991 .

ELSAM JYLLAND og
ELSAM FYN har gennem-
f'prt i alt l3 rejser t i l  Syd-
afiika og Colombia.
ELSAM JYLLAND mfltte i
august  gf l  i  dok nogle dage i
Rotterdam for at fA udskiftet
skruen. Bortset fia denne
fbrs inkelse har  sk ibene sej -
let planmiessigt.

Halm og trefl is
Ti l  t rods lbr  den kolde v in-
ter med ekstraforbrug af
halm pi fjernvarmeverker-
ne var der pi intet t idspunkt
i  1996 mangelp i  halm t i l
t i lsatsfyringsforsBget pA
Studstrupveerket.
I fbriret 1996 blev der ind-
kobt 35.000 ton halm ti l den

Aget eksport af flyveaske
Salget af flyveaske fra de
jysk-fynske kulfyrede kraft-
vrcrker til industrien var r
1996 meget tet pe at sette
rekord, idet der blev afsat
knapt 340.000 ton. Rekor-
den pi 346.000 ton stammer
fra 1989 og kom hovedsage-
lig i stand, fordi de sjie lland-
ske kraftverker som fBlge af
h6j elimport ikke var leve-
ringsdygti-ee. Reelt er der
derfor tale om, at afsaetnin-
gen ti l  industriel anvendelse
aldrig har veret bedre.

Fremgangen skyldes f6rst og
fremmest, at tre cementf a-
brikker i henholdsvis Tysk-
land og Storbritannien
afhentede store mangder, og
at den indenlandske betonrn-
dustri Ogede forbruget va-
sentligt. Der er indgiet afta-
ler med de udenlandske
cementfabrikker om fbrtsat
afhentning.

Samtidig satte afsaetningen
til jysk-fynske asfaltfabrik-
ker rekord, ikke mindst fbrdi
flere fabrikker gik over til at
bruge flyveaske som "1ll ler".
Der er nu kun en enkelt
dansk koncern, som ikke
bruger flyveaske.

Afsatningen ti l  bygge- og
anlregssektoren blev ti l
gengeld beskeden. Dette
marked svinger meget fia Ar
til ir afhangigt af, om der
kan afsattes store partier til
for eksempel havneudbyg-

ninger og motorvejsprojek-
ter. I 1996 blev afsretningen
som iy ld ca.  65.000 ton.

Den overskydende fl yveaske
blev anvendt  t i l  s tabi l iser ing
af afsvovlingsproduktet
TASP eller deponeret i spe-
cialdepoter i form af eksem-
pelvis landvinding og land-
skabsmodellering.

Afsatningen af slagge fra
kulst@vfyrede anlaeg satte
rekord med 95.000 ton i
1996.

Afsvovlingsprodukter
Restprodukterne fia rens-
ning af rPggasserne fbr
svovl er gips, svovlsyre og
det  torre afsvovl ingspro-
dukt, der har fiet benevnel-
sen TASP.

Gips fra.Vestkraft og En-
stedvrerket afsettes pfi lang-
tidskontrakt t i l  gipspladef a-
brikken Danogips A/S i
Vojens.
Den kommende gipsproduk-
tion pA Nordjyllandsvarket
vil indgA i cementfremstil-
ling hos Aalborg Portland,
som ti l gengeld leverer
kridt t i I svovlrensningsan-
laegget pi kraftvrerket.

Det var svert at srelge
svovlsyre i 1996. Markedet
var mettet pi grund af fal-
dende brug af svovlsyre ti l
g@dningsfiemstil l ing. Sam-
tidig steg produktionen af

svovlsyre fra r@ggasrens-
ning i en rrekke industrier,
der dels producerede pil et
hPjere niveau og dels tog
nye rensningsanlrcg i brug.

I foriret 1996 indledtes den
fprste egentli ge markeds-
fBring i Jylland og pi Fyn af
TASP som svovlggdning,
der udbringes sammen med
gylle. Afsatningen blev
beskeden, men det fbrventes
at vere muligt at opni et
acceptabel t  resul tat  i  lobet
af nogle Ar.

Der er gennemf@rt lovende
fors@g med tilseetning af
TASP til den kalk, der
benyttes som afsvovlings-
middel i det gipsproduce-
rende afsvovlingsanlreg pA
Vestkraft. Fordelene ved en
sidan anvendelse vil vare,
at den tilbagevarende kalk i
TASP bliver udnyttet som
afsvovlingsmiddel, og
TASPen omdannes ti l  salg-
bar gips.

Bioaske
Der er truffet altale mec
Kemira Danmark A/S om at
anvende biofl yveaske fra
den kommende biomasseke-
del pi Enstedvrerket som
komponent i handelsg0d-
ning. Fra Milj@styrelsen er
der endnu ikke kommet
nogen praktisk brugbar
anvisning pfl direkte
udbringning af bioaske som
g@dning'



Gennemf@relse af aktiviteterne i
ELSAMs kabelhandlingsplan fra 1 995
skrider godt fremad.
Ved Kolding er en 150 kV-ledning ble-
vet fjernet fra et boligomrflde (Bram-
drupdam), efter at der er hrengt et 150
kV-system op pi 400 kV-masterrckken
langs med motorvejen.

Et saneringsprojekt for Vejle-omridet
er undervejs. Det gflr ud pi at udnytte
den eksisterende 400/150 kV-kombima-
sterckke mellem Hatting og Landerup-
gaard, sA den gamle 150 kV-ledning
kan fJernes.

Projektet er godkendt i ELSAMs besty-
relse og diskuteres nu med Vejle Amt.

Som et led i fJernelsen af 23 kilometer
I 50 kV-luftledning fra Skzerbekverket
til Graderup blev strakningen gennem
boligomrAder i Middelfart, som den
fBrste, f jernet i sommeren 1996.

En saneringsplan for Arhus Amt fjerner
ledninger l ra bol igomrlder  i  Arhus og
H6rning, ved at der haenges 150 kV op
pfl 400 kV-kombimasterrekken fra Trige
til Ormslev. Gennemforelse af sane-
ringsplanen er afhrengig af, hvornir
400 kV-ledningen Trige-Vendsyssel-
vrrket kan sti frrdig.

Udbygning af 400 kV-nettet
Dansk energi- og miljOpolitik har givet
og vil give tilgang af stor effekt i form
af vindmgller og decentrale anlreg, og
dette i forening med den prioriterede
kraftvarmeproduktion og prioritering af
biomassefyring generelt vil give sivel
mulighed som behov for nye udveks-
lingsm@nstre, og dette @ger kravene til
400 kV-nettet.
Udbygningsplanerne fgrer dog pfl
grund af saneringsplanerne med tiden
til frerre masterrkker i landskabet, og
dermed stilles stdrre krav til driften af
transmissionssystemet. Der er siledes
nu opstillet en procedure fbr, hvordan
man kan reparere/ombygge et sitt led-
ninger, mens andre ledninger pi samme
mast er i drift og dermed under spaen-
ding.
Godkendelsesproceduren for netanleg
er fastlagt af Miljo- og Energiministe-
riet. IfBlge denne gives der forst tilla-
delse til netanlreg i henhold til Elforsy-
n ings loven .  n i r  de r  f o re l i gge r  en  po l i -
tisk godkendt VVM-redeg@relse (Vur-
dering af Virkningen pA Miljpet). Den-
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Kabelhand-
lingsplan

skrider godt
frem

ne procedure har endnu ikke fgrt til
godkendelse af nye 400 kV-ledninger.

Lynlokalisering
ELSAM har indkobt et edb-system, der
ud fra registrering af lyn kan vise,
hvordan tordenvejr vandrer ind over
landet. Systemet er et resultat af F&U-
arbejde sammen med DMI (Danmarks
Meteorologiske Institut). Systemet skal
bruges af bide kraftvaerkerne og
ELSAM.
Systemet kan blive et meget vaerdifuldt
redskab til at analysere fejl og skader
pi apparatur.

Helbredscheck af transformere
Transformerhe gennemgir med javne
mellemrum et "fbrebyggende helbreds-
check", ved at transformerolien analy-
seres fbr gas.
EfterhAnden er der flere nldre transfor-
mere i nettet, hvilket @ger behovet for
mere intense check.
Derfor er laboratoriet pi Vendsyssel-
verket blevet udvidelr 1996. si det nu
ogsfl er muligt at unders@ge transformer-
olien for indhold af ilt og kvalstof.

Teleliberaliseringen
Liberal iser ingen a l  le lesektoren -  som
startede midt i 1995 - ventes endelig pfl
plads midt i 1991 . Et par lovfbrslag,
som har in leresse for  e l [orsyningen.  er
forelpbig under behandling. Det grelder
blandt andet lovforslag om frelles
udnyttelse af ressourcer. Efter al sand-
synlighed kommer denne lov til at inde-
holde krav om, at elselskabernes mobil-
radio-, radiokede- og hBjsprendingsma-
ster skal kunne bruges til placering af
teleoperatprers antenner. Der vil ogsA
blive stillet krav om, at teleoperat/rer
skal have lov til at stille antennemaster
op pA hBj sprndingsstationer.

Der tales dog kun om h6jspandingsma-
ster, som er mere end 20 meter hgje.

Det drejer sig fortrinsvis om 400 kV-
master. TeleoperatBrerne vil formentlig
forlange/gnske, at eventuelle reparatio-
ner kan foretages hurtigt. Det begrrn-
ser interessen til de master, som er
nemme at komme til, og hvor man kan
arbejde uden risiko for at komme i
nrerhed af spandingsfprende ledere, si
reparationer kan udf'@res, uden at led-
ningen skal afbrydes.

400 kV-masterne vil specielt have inter-
esse fbr nye mobiltelefbnselskaber, som
inden for en kort irrrekke skal have 50
procent geografisk drekning. Det sker
ved at satse pfr byerne og motorvejene.
Motorvejenes forlqb er ofte sammenfai-
dende med 400 kV-ledninserne.

Loven vil stille krav om, at nye master
overdimensioneres af hensyn til eventu-
elt andre brugere. Men loven giver ikke
anvisning pA, hvem der skal betale for
denne forstarkning, som kan vise sig at
vrere overflpdig.

Rammerne for eksporten til Norge
er fastlagt i ELSAMs aftale med
det norske statsejede elselskab Stat-
kraft.

Norge og Sverige oprettede ved
irsskiftet 1995-96 den felles elb@rs
Nord Pool. Efter ibningen af det
svenske marked er der lavet en
aftale med det svenske netselskab
Svenska Kraftndt om adgang til det
svenske marked mod betaling af en
netafgift. Modellen er anderledes
end med Norge, idet den g0r det
muligt for ELSAM at handle med
flere partnere i Sverige. ELSAM
har i 1996 solgt el til mange elsel-
skaber i Sverige.

Handelen med vore sydlige naboer
har ogsi rendret karakter i lObet af
1996. Tidligere var eneste handels-
partner den direkte nabo Preussen-
Elektra. Det er pA det seneste lyk-
kedes at fi aftaler i stand med
andre tyske handelspartnere. Dette
har givet en forsmag pA den ibning
af  det  lyske e lmarked.  der  er  pf l  ve j .



ELSAMs handel med udlandet satte
rekord i 1996. Der har sAledes varet
tale om en nettoeksport pi 7,8 TWh
svarende til ca. 40 procent af det samle-
de jysk-fynske elforbrug. Eksporten er
primrert giet til Norge og Sverige, hvor
man har haft et 6r med usredvanlig rin-
ge nedbBr og deraf f@lgende lav pro-
duktion pA vandkraftanleggene.

Magasinniveau i Norge i 1996

ELSAM oprettede i september 1995 en
markedsafdeling for at forstarke han-
delen med udlandet. Det skete samtidig
med, at der blev konstateret nedb@rs-
mangel i Skandinavien. Der har derfor
varet gode betingelser for at opn6
rekordeksporten. Siden foriret 1996 har
magasinniveauet i Norge vreret lavere
end minimumsvardierne i oerioden
1982-9t.

Prisen var i starten af iret pir 16-17
0relkWh, stigende ti l  naesten 35
OrelkWh i september.

Omkring irsskiftet er prisen igen faldet
til i underkanten af 20 0relkWh. De
meget hpje priser i september skyldtes
frygt for, at man specielt i Norge skulle
ende i en egentlig forsyningskrise. I
slutningen af 6ret forsvandt dog denne
frygt blandt andet pi grund af den ved-
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Nettoeksport
pa 7,8TWh

varende danske eksport. I historisk per-
spektiv er et prisniveau pA 20 grelkWh
dog fortsat hgjt.

Sidanne store svingninger i elprisen
st i l ler  s tore krav t i l  r is ikostyr ing.  og
man har set de f@rste eksempler pA fal-
litter hos aktprer, der ikke har egen pro-
duktion.

ELSAM som en del af det
nordiske elsystem
Den store nettoeksport fra ELSAM er i
vid udstrrekning muliggjort af en
for@get produktion pi de store kulfyre-
de produktionsanleg. Denne merpro-
dukt ion medlorer  natur l igv is  en oget
belastning af milj6et. Specielt det nor-
ske elsystem, der baserer sig pA nresten
100 procent ren vandkraft, kunne imid-
lertid ikke fungere uden mulighed for
sikring fra blandt andet Danmark i
tilfalde af alvorlig vandmangel. De
danske kulkraftvaerker skal siledes ses
som en integreret del af det miljOvenli-
ge nordiske elsystem med en stor andel
af vandkraft.

Elforbruget i Norge og Sverige er bety-
deligt hBjere end i Danmark. Det nor-
ske elforbrug er siledes ca. tre gange
hBjere end det danske. Si selv om b6de
ELSAM og ELKRAFT i 1996 havde en
massiv eksport til Norge og Sverige, er
der kun tale om, at Danmark Samlet ':

daekkede ca. fem procent af de to lan-
des elforbrug.

De store kober indflydelse pA
tvars af landegrenser
Det fiie elmarked i Skandinavien har
medf@rt store forandringer i elselska-
berne. Begreber som elb@rs, konkurren-

Forbrugsandele i
Norden i 1996

ce, terminsmarked og nettariffer var
ukendte begreber for blot fA 6r siden.
Ejerskifter og aktieopkgb f6lger natur-
ligt med udviklingen af et frit marked,
og i det seneste flr har specielt Sverige
varet i fokus.

Efter at Sverige i begyndelsen af 1996
gik med pi det nu frelles norsk-svenske
elmarked, har de svenske elselskaber
oplevet en bglge af forandringer i ejer-
forholdene. Udenlandske selskaber har
kpbt aktieposter hos de betydende pro-
ducenter, der samtidig i stigende grad
foretager opkOb af distributionsselska-
ber.
De skandinaviske selskaber er l igeledes
begyndt at interessere sig for at erhver-
ve ejerandele i udenlandske selskaber.
Vattenfalls engagement i NESA er blot
et eksempel.

I Tyskland er tendensen den samme,
selv om markedet endnu ikke er libera-
liseret. Her har de st@rre byer ofte akti-
er i lokale elproducenter. Disse engage-
menter er flere steder under afvikling.

De investeringer, der er foretaget, giver
efterhinden et klart billede af. hvilke
selskaber der kommer til at spille en
betydende rolle pi det fremtidige nord-
europreiske marked. Hovedaktprerne er
de gamle monopolselskaber, men ogsfl
hidtil relativt ukendte selskaber er ble-
vet aktive efter tilf@rsel af ny kapital.
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Regnskabet viser det samlede resultat forjysk-fynske kraft-
vrerkers aktiviteter, herunder produktion, transmission og
systemaktiviteter.

Nettoresultatet i 1996 viser et overskud pil312 mio. kr. Dette
er godt 200 mio. kr. bedre end det budget, som 16 til grund for
prissrtningen for 1996. Nettoresultatet for 1996, sammen
med tidligere flrs resultater, giver i alt et samlet overskud pi
221 mto.kr .

Forbedringen i forhold til budgettet for 1996 skyldes hoved-
sageligt r@rhret i Norge og Sverige og den heraf fglgende eks-
port. I budgettet for 1996 var der regnet med import af elek-
tricitet.

Brandselsomkostningerne udgjorde en stor del af de samlede
omkostninger i 1996. Dette skyldes, dels at der i 1996 er fore-
taget en ekstraordinar nedskrivning af brandselslageret pfl
324 mio. kr. og dels den @gede eksport.

Under posten afskrivninger og henlaggelser er der udgiftsfprt
620 mio. kr. pi den aftale om udveksling af fast kraft, som
ELSAM indgik med Statkraft | 1995.

Prisfastsattelse
I henhold til kalkulationsreglerne for elforsyningen skal pris-
fastsaettelse over for distributionsselskaberne ske s8ledes. at

Omkostninger og pris
(faste 96-priser)
orelkWh

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 9t 92 93 94 95 96 9l

resultatet sammenlagt med tidligere flrs resultater ligger
omkring nul.

Som det fremgir af figuren, har priserne i en Anrekke ligget
under omkostningerne. I 1996 le priserne en smule over
omkostningerne.

Pr. 1. januar 1997 satte Midtkraft og Nordjyllandsvrerket
elprisen ned med knap I 6relkWh.

Handel med el
I forbindelse med den nye ellov 6bnes der for konkurrence
pA det danske elmarked. Allerede i dag er der 6ben konkur-
rence pA det nordiske elmarked, hvor el betragtes som en al-
mindelig eksport-/importvare. K@b og salg af el sker til mar-
kedspriser, som dagligt fastsaettes ud fra udbud og efterspgrg-
sel. Norge og Sverige har etableret Den Nordiske Elbprs
(Nord Pool), som indsamler information og fastsetter den
skandinaviske markedspr is .

Markedsprisen er meget f6lsom og har i 1996 udvist store
svingninger. I starten af 1996 li markedsprisen (Nord Pool)
ph 16-17 grelkWh, mens den i september 199616, pi knap 35
OrelkWh. Arsagen til den store prisstigning i 1996 var Norges
og Sveriges meget nedbprsfattige 6r med vesentlig reduceret
udbud til fOlge.

For ELSAM har prisudviklingen og efterspprgslen fra Norge
og Sverige betydet, at en forventet import af el blev vendt til
en relativ stor eksport. ELSAM havde s6ledes en nettoeksport
p6 7,8 TWh i 1996, hvoraf stprstedelen gik til Norge og Sve-
rige. I 1995 var nettoimporten pA 4,1 TWh.

Pfl grund af den strerke prisfplsomhed vil indtjeningen for-
bundet rred elhandel kunne svinge betragteligt fra 6r til ir.
1996 har veret et 6r med meget hoje priser, hvorfor ogst ind-
tjeningen har vreret god. Markedsprisen kan endre sig va-
sentlig pA kort tid, og for at begrrense risici handler ELSAM
med en blanding af faste kontrakter og spotkontrakter. Denne
form for sikring er valgt for at mindske den risiko, som auto-
matisk fplger ved at v&re aktBr pfl elmarkedet.



ELSAM

Finansiering

Pol itik for f inansaktiviteterne
Den overordnede politik for finansaktiviteterne er, at der dis-
poneres forsigtigt og med et lengere sigte for 6je. Line- og
placeringsbehov kendes normalt i god tid og kan derfor for-
beredes grundigt.

Der tages ikke spekulative positioner, der forgger de allerede
bestflende kommercielle risici.

LAneoptagelser tilrettelagges ud fra en langeresigtet vurde-
ring af den fremtidige rente- og valutakursudvikling med hen'
blik pi at opn6 de lavest mulige finansieringsomkostninger.

Placering af overskudslikviditeten foretages normalt som en
blanding af bankindskud og obligationsk6b for at opnA den
bedst mulige forrentning under.hensyntagen til kredit- og ren-
terisiko.

ELSAM har en lrlig valutaomsatning pfr ca. 2 mia. DKK,
hvoraf den storste vedrorer USD til kgb af brandsel. Den
overordnede valutakurspolitik er, at kurssikring af valuta-
omsetningen generelt ikke foretages.

I-in
LAneportefpljens samlede renteomkostninger blev i 1996
3 ,6Vo . Dette skyldes , af 7996 har vrere prreget af faldende kor-
te og lange renter, samt at udviklingen pi valutamarkedet har
medf6rt en urealiseret kursgevinst pA 51,3 mio. kr. Kursge-
vinsten skyldes primart en svakkelse af CHF.

Det lave rente- og inflationsniveau har vaeret positivt for de
variabelt og indeksfinansierede l6n. Ultimo 1996 udgjorde

variabelt og indeksfinansierede l6n henholdsvis l5%o og39Vo
af lineportef6ljen, mens de fastforrentede lfln udgiorde 46Vo.
Af portefOljen var 79Vo finansieret i DKK, mens 16%o og 5Vo
var finansieret i henholdsvis CHF og DEM. Som fglge af det
lave renteniveau er 617 mio. omlagt fra variabel til fast rente i
1996.

Der er i 1996 optaget tre nye lfln p[ i alt97 mio. kr. L6nepor-
tef6ljen var ultimo 1996p6,3.182 mio. kr. mod 3,190 mio. kr.
ultimo 1995.

Overskudslikviditet
Den samlede overskudslikviditet blev i 1996 fonentet med
67o.Heri er der indregnet en kursgevinst fra obligationsbe-
holdningen p0,13,7 mio. kr.

Overskudslikviditeten hn i 1996 primert vreret anbragt pi
pengemarkedet i korte statsobligationer eller i obligationer
med en hpj kuponrente. Detter er gjort for at opnl et h6jt
direkte afkast og minimere kursrisikoen - jrevnfgr ELSAMs
forsigtige investeringspolitik.

Udvikling i langfristede lAn Renteudvikling 1996

Jan Rb Mar Apr lt{aj Im Jul Aug Sep Old Nov Dec Jan
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Regnskabspraksis Resultatopgorelse
Hovedprincipper
Det faelles regnskab er et sammen-
drag af ELSAMs og de seks jysk-
fynske kraftvaerkers regnskaber.

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

Arsregnskaberne afl agges e ft er
"Lov om elforsyning" nr.54 af 25.
februar 1976 samt efter Handelsmi-
nisteriets bekendtgorelse nr. 625 af
15. december 1977 om "Regn-
skabsfgring og budgettering for
elforsyn ingsvirksomheder".

Indtagter og udgifter er periodise-
rede, sA de fplger regnskabsiret.

Brandsel og udveksling
Arets forbrug af braendsel indreg-
nes til gennemsnitsprisen for det
brrendsel, der er tilfprt i regnskabs-
6ret. Hvis tilforslerne af brrendsel
er mindre end irets brendselsfor-
brug, indregnes forskellen til lage-
rets gennemsnitsvardi.

I brendselsomkostningerne indgAr
omkostninger ved drift af ELSAMs
kulskibe. Svind i brendselslagre
indregnes i forbruget, n6r det kon-
stateres ved en lageropg/relse.

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

Henlreggelser pA nyanlreg kan
p6begyndes 5 fu f4r idriftsrettelse
med indtil 20Vo af den budgetterede
anlaegssum. Henlaggelser kan i alt
maksimalt udg@re 75Vo af anlags-
summen. Forskellen mellem
anlregssum og foretagne hen-
Ireggelser afskrives linerert over
15 flr.

ELSAM

FELLESREGNSKAB

(ikke revideret)

i mio. kr. for 1996

lndtegter
Elsals.  interessenter
Elsalg, udland
Salg til fjernvarme

Udgifter
Brendsel
Decentrale anleg og vindm@ller
KOb af energi, udlandet
Dr i f t ,  vedl igeholdelse og adminis t rat ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afsk l ivn inger  og henlrggelser  . . . . . . . . . . . .
F inansier in-gsomkostn inger  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjernvarmeudgifter ..........
Ekstraordinare poster

Nettoresultat
-  over f 'Or t  t i l  egenkapi ta l  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+  over fpr t  t i  I  akkumu leret  overdekning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resultat

Nogle hovedtal

5.834
t .762

601
8.t91

2.154
t .667

341
1.483
1 . 6 3 3

o

606
-14

7 .885

1995
-5.046

211
5 1 0

5.161

992
r .  r48

309
t.464
1.416

- l  I
521

-  1 3 1
_48
119

0

- l

5.898

Elsalg i GWh, interessenter
Elsalg i GWh, udland (netto)
F je rnva rmesa lg  i  TJ  . . . . . . . . . . . . .

J  t z

-  1 6 3
-149

0

19.693
7.84r

38.  l  53

r  9 .1  90
- r .410
35.363

Sammensetning af elpris for husholdningsforbruger
(budgetteret for 1991)

124 arelkWh

Distr ibut ion
19 orelkWh



i mio. kr. pr. 31. december 1996

Anlregsverdi t i l  kostpris
Akkumulerede afskr ivn inger  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ma te r i e l l e  an lagsak t i ve r  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B randse l s l age r  . . . . . . . . . . . . . . . . .
@vrige omsretningsaktiver ..........
AKTIVER I  ALT . . . . . . . . . .

Egenkapital
Henlaggelser ti l  kommende anlaeg ..........
Ikke realiseret kursgevinst
Akkumuleret overdakning
Ekstern geld . . . . . . . . . . . .
PASSIVER I  ALT . . . . . . . . . .

Finansieringsanalyse for 1996

Anlegsinvesteringer i 1995 mio. kr.
Konventionelle anleeg 1.244
Decentrale anlreg 46
Vindmoller 7'7
MiljOanlreg 446
Fordelingsanlreg mv. 280

2.093

Inden for rammerne af bekendt-
gorelsen tilstrrebes en h6j selv-
finansiering samt en udjavning af
omkostningeme over 6rene med
henblik pA en jrevn prispivirkning.

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

Indregninger kan s6ledes ske i det
6r, hvor tab eller gevinst konstate-
res eller fordeles over de efterfol-
gende ir.

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

Resultatopgorelse
Debitorandringer og rationalise-
ringsgevinster kan indregnes i
egenkapitalen. Det tilstrabes at
fastsaette el- og varmepriserne, sA
regnskabet hverken udviser over-
skud eller underskud. Konstaterede
over-/underskud ud over debitor-
andr inger  og rat ional iser ingsgevin-
ster indgir i prisfastsrettelserne for
det fplgende flr.

Vardiansettelse
I balanceposten "Anlaegsvaerdi til
kostpris" indgir sAvel ferdige
anlreg som anlag under bygning.

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

Overstiger brandselstilf0rslerne
irets forbrug af braendsel, tillagges
forskellen lageret til gennemsnits-
prisen for 6rets tilf6rsler. Hvis
tilforslerne af brrendsel er mindre
end Arets brendselsforbrug, udta-
ges forskellen af lageret til dettes
gennemsnitspris.

FA-LLESREGNS KAB

Balance

ELSAM

30.392
23.866
6.526
r.029
4.866

12.421

1.863
5.348

1 5 5
22r

4.834
t2.421

Ultimo
1995

28.421
22.581
5.840
r .809
L  ) ) )

1 1 J 7 1

1 . 6 8 6
5.446

89
12

4.518
1 I  .871

Fremskaffelse af likviditet Forbrug af likviditet
mio. kr. mio. kr.

Egenfinansiering 1.944 Anlregsinvesteringer 2.093
For@gelse af ekstern greld, For@gelse af 4vrige
netto 321 omsetningsaktiver 1.264
Reduktion af brandselslager 780 lW
Driftsoverskud 312

3.35',7
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ARET DE R GIK

Danmarks stOrste decentrale kraftvarmeverk
indyies i Silkeborg den 12.februar 1996.

1.  januar 1996
Norsk-svensk elbors ibnes.

5.-6. februar 1996
Et par hundrede politikere og represen-
tanter for myndigheder. interesseorgani-
sationer m.fl. pi energiomr6det samles i
Snekkersten for at drpfte debatoplregget
"Danmarks Energifremtider" med miljO-
og energiministeren.

15. februar 1996
ELSAMs bestyrelse vedtager "ELSAM-
fellesskabets miljOpolitik".

18. marts 1996
Der var stort fremmpde til ELFORs og
ELSAMs konference pi d'Angleterre i
K@benhavn. Temaet for konferencen:
"Den jysk-fynske IRP-perspektivplan og
Danmarks Energifremtider". Pi konfe-
rencen blev det oplyst, at ELSAM er
parat til at bygge en elektrisk Store-
breltsforbindelse, si snart politikerne
Onsker det.

1.  apr i l  1996
Vestkraft fylder 50 6r - og ELSAM 40 Ar.

16.  apr i l  1996
Pfl et hurtigt indkaldt pressemode frem-
legger miljO- og energiminister Svend

(98,5 MWet ogTl MWfjernvarme)

Auken regeringens nye handlingsplan
Energi  21.

12. maj 1996
ELSAMs bestyrelse tog beslutning om
at etablere grundlaget for nye m@llepar-
ker p6 tilsammen 480 MW inden 6r
2005.

27. august 1996
Bestyrelsen godkender forslag om at
dele ELSAM i to hovedgrene: ELSAM
SYSTEM og ELSAM PRoDUKrroN.

26. september 1996
Priserne pi den norsk-svenske elb6rs
toppede med et gennemsnit pA ca. 35-36
6re pr. kWh.

24. oktober 1996
Dansk Skovforening, ELKRAFT og
ELSAM holdt  skovre jsningsseminar  i
Kpbenhavn for politikere og repraesen-
tanter for myndigheder samt inleresse-
organisationer.

28. november 1996
ELSAM holder  ord inaer t  or ienter ings-
mode i  Arhus.

28. november 1996
ELSAMs miljoberetning 1995 bliver
valg l  som den bedste i  kategor ien
Offentlige Virksomheder pi dagbladet
Bdrsens resnskabskonference.

Der var stofi rt'enmOde til ELFORs og
ELSAMs konference pd d'Angleterre i
KPbenhavn den lB. morts.

3O. maj 1996
ELSAMs orienteringsmpde i Arhus
samler 450 deltagere.

31. maj 1996
Folketinget vedtager "Lov om rendring
af Lov om elforsyningen". Med den nye
Iov overdrages ELSAM systemansvaret
for Vestdanmark.

11 .  j un i  1996
Bestyrelsen beslutter, at der skal trreffes
forberedelser til en intern strukturren-
dring i ELSAM.

22. august 1996
Folketingets energipolitiske udvalgs
sommertur gik blandt andet til Ensted-
vrerket. Her m@dtes udvalget med besty-
relserne for ELSAM og Spnderjyllands
H6jspendingsvrerk og talte blandt andet
om biomassehandlingsplan og markeds-
ibning.
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Generel ElSAM-virksomhed
Udgifteme til generel ElSAM-virksomhed har totalt set
varet3l2 mio. kr. mindre end i 1995, fordelt med276 mio.
kr. i mindre afskrivninger og henlaggelser og 38 mio. kr. pl
opgaver for samarbejdet.

Faldet i afskrivninger og henlaggelser skyldes usikkerheden
om Storebaltsforbindelsen, hvor Bestyrelsen i 1996 beslut-
tede at tilbagefpre alle hidtil foretagne henleggelser, i alt
146 mio. kr. samt udskydelsen af nordjyske netanlregs
idriftsaettelse.
Faldet i udgifterne til opgaver for samarbejdet skyldes vre-
sentligst, at opgaver vedr6rende distributionsforhold i 1996
er overfort til ELFOR.

lndksb af energi
Udgifterne til indkgb af energi er totalt faldet med 609 mio.
kr. Dette skyldes, dels at eludvekslingen med udlandet i 1996
resulterede i en indtegt ph 1.415 mio. kr. mod en udgift pi
97 mio. kr. i 1995, dels udgiftsfpringen i 1996 af 620 mio. kr.
vedrprende fler6rige elleverancer.

Finansiering
Arets kursgevinst for 1996 pk 65 mio. kr. er fordelt med
en gevinst pi obligationer ph 14 mio. kr. og en gevinst p6
51 mio. kr. pi langfristede 11n.

Renteudgifter og?enteindtegter er preget af det lave rente-
niveau og af, at likviditeten har veret god gennem hele 6ret.

ilS ELSAM
Beretning og regnskab 1996

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

ELSAM ledes af en bestyrelse, der bestflr af de seks interes-
senters formrend og nestformand.

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

ELSAM udf6rer en raekke praktiske opgaver for de seks
interessenter:

- koordinerer den daglige drift pi varkeme, s6ledes at det
samlede produktionsapparat udnyttes bedst muligt

- forest6r planlagning, anlag, drift og overv8gning af det
overordnede hpjsprendingsnet og i den forbindelse ogsi
udveksling af elektricitet med nabolandene

- koordinerer og planlrcgger udbygning afproduktions-
kapaciteten

- formidler finansiering af alle st6rre anlegsarbejder

- indkober brrendsel til alle vrerker

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

Belgb i regnskab og noter er angivet i enheder pt 1.000, hvor intet andet er anfgrt.



Resultatopgorelse

for perioden 1. januar til 31. december 1996 Belob i

Generel ELSAM-vI rksomhed
NetomrAdet
Admin i s t ra t i on  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andre indtagter  og udgi f ter  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ELSAMs dr i f tsomkostn inger  . . . . . . . . . . . .

Afskrivninger og henlteggelser ............
An lags t i l s kud  . . . . . . . . . . . . . . . . .
An lagsudg i f t e r  . . . . . . . . . . . . . . . .

Opgaver vedr. Direktprudvalg.........
ELFOR/Opgaver vedr. distributionsforhold .......
Forskning og udvikling
Opgaver for  samarbejdet  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Generel ELSAM-virksomhed i alt

Indksb af energi
Brandselskob
Braendsel somkostnin ger
Eksternt salg af brrendsel
Brandsel  t i l  e l -  og varmeprodukt ion . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eludveksling med udlandet
FlerArige elleverancer

Indkgb af  energi  i  a l t  . . . . . . . . . . . . .

Finansiering
Renteudeifter
Arets kuisgevinst  . . . . . . . . . . . . .
Rente indt@gter  . . . . . . . . . . . . . . . .
Eksterne finansieringsomkostni n ger
Interne rentemellemvarender........
Samlede finansieringsomkostninger
Regulering af kursgevinst/kurstab

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

Resultat.

ELSAM

I /S  E  L  S  A  M REGNSKAB 1996

l/S ELSAM regnskab 1995
Resultatopgorelsen er opdelt i
hovedaktiviteterne Generel ELSAM-
virksomhed, Indkgb af energi og
Finansiering. Aktiviteterne udg@r
hver for  s ig en regnskabsmnssig
helhed med selvstrendigt indtegts-
og udgiftsforl@b. 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
Opgorelsen viser de samlede
omkostninger til drift, til afskrivnin-
ger og henlaggelser og til losning af
forsknings- og udviklingsopgaver
for samarbejdet.

lndkob af energi
ELSAM foretager indk6b og leve-
ring af ELSAM-omrAdets braendsel.
Ejendomsretten til det indkgbte
brendsel overgir til interessenterne
ved levering pfl lager. Den enkelte
interessent ejer en andel af de sam-
lede brendselslagre, og disse andele
indg6r i interessenternes regnskaber.
Omkostninger til drift af ELSAMs
kulskibe, pramsystem, restprodukt-
anlag og faelleshavne indgir i kgb af
brendsel. Der sker eludveksling via
unders@iske kabler med Norge og
Sver ige og v ia lu f t ledninger  med
Tyskland.

Finansiering
ELSAM foretager de for frellesska-
bet npdvendige lAneoptagelser og
varetager samarbejdet mellem inter-
essenterne om finansiering og likvi-
ditetsstyring. Arets kursgevinst/
kurstab indeholder bide realiserede
og ikke realiserede kursreguleringer
pfl lAn og aktiver i fremmed valuta.
Kursreguleringer er beregnet pfl
grundlag af de officielle valutakurser
primo og ultimo Aret. Ikke realiseret
kursgevinst/kurstab er i henhold til
Ellovens bestemmelser overf@rt til
balancen og resultatfgres, nAr de
realiseres i forbindelse med tilbase-
betalins af lflnene.

r996
80.01  8
87.139
8.570

116.321

-50.000

-50.000

6.547

52.296
58.843

1 8 5 . 1 7 0

r .69 t .534
300.706

-6.052
1.986.  188

-t.415.361
620.000

r.190.827

112.050
-64.988
-84.496
22.566
-5.402
17.164
5 5  4 ? 5

12.589

1.448.586
,1.448.586

1.000 kr.

1995
83.829
8 l  .438
I  r . 6 5 3

t]6.920

224.819
65

nmu

8.440
29.693
51.468
95.601

491.405

1.469.090
238.740

<  A 1 a

:r.0:j.58
91.318

0

1.799.736

111.691
-41.617

-140.953
-  10 .939

. -r3.594.
-24.533
65.689

41.t56

2.338.291
-2.338.291



ELSAM

I I5  E L  S A M REGNSKAB 19  96

Materielle anlagsaktiver og
deres finansiering
ELSAMs afskrivninger og henlaggelser
foretages i henhold til Handelsministeri-
ets bekendtgorelse nr. 108 af 23. marts
1977. Bekendtggrelsen muliggOr en haj
grad af selvfinansiering, da det er tilladt
at henlzegge op til 15a/o af anskaffelses-
prisen. Henlreggelsesperioden starter 5
6r for og slutter 2 tr efter idriftsrettelses-
Aret.

For 1996 kan finansieringen afdisse
materielle anlagsaktiver opgOres sale-
des:

Anlagsvardi
t i lkostpr is . . . . . . . . . . . .  3.268.428
Igangvrrende
anlagsarbejder .... 18.724
Kostpris for materielle
anlagsakt iver . . . . . .  3.287.152

Akkumulerede
afskr ivninger . . . . . . .  -2.863.600

Henlaeggelser til
kommende anleg -211.996

Selvf inansier ing . .  -3.08 1.596

Rest (ikke finansieret
via afsklivninger og
henlaeg-eelser) . . . . . . .  205.556

99ak

1a/c

I00c/o

6ak

Belob i

1996
3.268.428

-2.863.600
40+8n
18;724

423.552

1.'746.29r
39.840

I .786. 13 I
2.209.683

14.232
505.999

0
1.1  16 .000

188.568
r.630.097
3.4s4.896

5.664.579

60.466
60.466

1.000 kr.

1995
3.239.282

-2.170.125
46ql51
33.991

503. r48

9t4 .110
32.964

941.674
1.450.822

14.661
380.533
104.931

r.736.000
t19.303
150.972

3.166.400

4.6 t1 .22294c/c

Sikkerhedsstillelse
Til sikkerhed for lfln i Skibskreditfonden
er udstedt skibspantebreve med pant i
pramme og skubbe-/slrcbeb6de.

Eventualforpligtelser
Der foreli-eger kontraktlige forpligtelser
i forbindelse med I/S ELSAMs virke,
herunder om brendselsleverancer. el-
handeler og Norgeskontrakt. De samlede
forpligtelser udgor godt 3 mia. kr. Her-
udover er der indgAet swapaftaler.

lnteressenternes andel
I henhold til interessentskabets overens-
komst hafter interessenterne udadtil
sol idarisk for ELSAMs forpl igtelser.
mens de indbyrdes haeller i forhold til
elsalget til eget omride de seneste 10 6r.

Haftelse er:
I/S Fynsverket
I/S Midtkrafi
I/S Nordjyllandsv{rrket
I/S Skerbekverket
An/S S0nderjyllands
Hdjspaendingsvark
I/S Vestkraft

t4 ,15a/o
27,'740/o
16,90Va
17,39Vo

t0,8tvo
19.0270

.r^C./.-7- Fredericia. den 14. marls

7oY--
/ G, Styrbro

60.466
60.466

211.996 30t.29r
24.8t5 18.421

129.904 14.479
312.115 394.191

3.182.443 3.189.s46
1.613.360 640.892

15.434 12.305
0 0

3 6 0 . 1 6 1  3 1 9 . 8 1 6
5.231.398 4.r62.ss9

s.664.s19 4.611.222

1991.  ,  I
Cq"- ro1-X-

/-Y
1 a_l E. Sogaard

Henlaggelser ti l  kommende anlreg
Reguler ing af  verd ipapi rer  . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke realiseret kursgevinst
HENL,IEGGELSER

Langfr is tede l in  . . . . . . . . . . . . . .
Greld ti l  interessenter
Mellemregning med ELSAMPROJEKT A/S ....
Kortfri stede Ifl n/l ikviditetsbehov
Anden greld
G,f,LD

PASSIVER I ALT

Administrerende direktor Formand

RevisionspAtegning
Vi har revideret Srsregnskabet for 1996 for I/S ELSAM.
Den udforte revision. Revisjonen er udfort i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har

omiattet de revisionshandlinger. som vi har anset fbr ncldvenclige.
Revisionen har ikke givet anledning ti l  forbehold.
Konklusion. Det er vor opfattelse, at irsregnskabet er allagt i overensstemmelse ned lovgivningens og overenskom-
stens krav ti l  regnskabsallrcggelsen, og at det giver et retvisende bil lede af interessentskabets aktiver og passiver, okono
niske sti l l ing srmt resultitt.

Fredericia. den 14. marts 1997

D B L O I T T E  &  T O U C H E
/  Su tsaut t i sere t  RcYi \bnsak t iese lsk rb

/ . / / . )
/a.b.) cE* L.-"t"-o-,;*// { /

/  |  I  Joreen Mever Finn Schlebaunl

/  I  st" t ."r t io, i r" ." i r"u,ro. statsrulor isefet rel isor

Balance

pr. 31. december 1996

Aktiver
Anlag t i l  kostpr is . . . .
Akkumulerede afskr ivn inger . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anlag
Igangvarende anlaegsarbejder . . . . . . . . . . . . . . .
Mater ie l le  anl regsakt iver  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlagsl in  t i l  in teressenter . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dat terselskaber . . . . . . . . . . . . . . . . .
F inansie l le  an|regsakt iver  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANL,'EGSAKTIVER

Bunkerolie og forbrugsmateriale.........
Obligationer.
Ti lgodehavender hos interessenter
Forudbetalte flerArige elleverancer..
T i lgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . .
Likvider
OMS,IETNINGSAKTIVER . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AKTIVER I ALT

Passiver
Interessentskabskapital
EGENKAPITAL . . . , . . , . . . . .
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NOTER

LAn fordelt pA valuta og renteformer, ultimo 1996

Restgelden pi ELSAMs langfristede l6n pr. 31.12.1996 er 3.182.443.000kr.

Nedenst6ende tabel viser, hvorledes disse lin er fordelt pi valuta og renteformer
ultimo 1996 (Vo).

lkke realiseret kursgevinst
I henhold til Ellovens bestemmelser m& der i elprisen alene indresnes realiseret
kursgevinst/kurstab.

I ELSAMs finansieringsomkostninger er medregnet 6rets kursgevinst/kurstab uden
hensyn til, om denne er realise'ret. Derfor skal der korrigeres for ikke realiseret kurs-
gevinst/kurstab.

Dette sker i resultatopg6relsen i posten "Regulering af kursgevinst/kurstab", s6ledes
at "Finansiering i alt" kun indeholder kursgevinst/kurstab, der m6 indregnes i elpri-
sen.

Udviklingen i ikke realiseret kursgevinst i 1996
kan forklares sAledes:

Valutakurser
Pr. 31.12.1996

DEM = 382,50
CHF = 440,43

Personale

Systemsamordning
Netomride
Kommerciel

Servicepersonale
Elever og vikarer
Antal ansatte

92
1 1 8
66

276
60
27

363

Valuta Fastforrentede Var.forrentede Indekslin I alt

DKK

DEM

CHF

) \ )

/ . ' 7

16,4

t 5 l

0,0

0,0

38,6

0,0

0,0

18,9
L 1

16.4

I alt 46,3 1 5 , I 38,6 100,0

t996
Saldo, ikke realiseret

kursgevinst
01 .01 .1996

Regulering af
kursgevinst/kurstab

i t996

Saldo, ikke realiseret
kursgevinst
31.r2.1996

Langfristede l6n

Obligationer

72.033

/..++6

5 1 . 3 3 3

4.092

r23.366

6.538

I alt 74.479 129.904

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

Valuta 1997 1998 t999 2000 2001 Senere I alt

DKK

CHF

DEM

8 1.558 402.428

1 18 .41  1

387.594 512.826

39.000

95.626 1.395.163 2.935.r95

1  18 .411

39.000

De samlede afdrag overstiger restgalden pr. 31.12.1996 ph grund af indeksopskrivningen.

I alt i DKK 81.558 923.946 387.594 722.001 95.626 1.395.163 3.605.888
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VIRKSOMHEDSSTRUKTUR

N o r d j y l l a n d s -  s k e r b a k
varket v€rket

S o n d e r j y l l a n d s
Hojspend.v. Vestkraft

ELSAM

EL'AM- 1/
FidiiKr A/s \O

I

Danasl<e Vs
\A

I.
Arhus Kultermina

ELSAMPROJEKT havde hoj
beskaftigelse i 1996
1996 var pre-qet af meget hOj beskaf-
tigelse. Stprste op_qave var projekterin-
gen af de to konvojblokke pi hver 400
MW pn Skarbiekvrerket og Nordjyl-
landsverket. Ogsi pA SBnderjyllands
HBjsprcndin-esvrerk var indsatsen bety-
deli-e i fbrbindelse med verkets nye
rBggasrensningsanlrg samt den halm-
og fl isfyrede kedel, som tages i brug i
eftertret 1997.
ELSAMPROJEKT havde ogsi opgaver
pfl decentrale kraftvarmeverker i Silke-
borg, Viborg, Hj@rring og Spnderborg
samt forbrcndingsanlagget Arhus Nord.

Der er udfort f lere I 'orsknings- og
udviklingsopgaver inden for omriderne
biomasse, brandselsceller og regule-
rin-qsteknik. Det mest markante F&U-
projekt er udvikling af et krafiverksan-
lreg med en damptemperatur pA 700 "C.
Hensigten er at opni en energieffektivi-
tet pA ca. 55 procent ved kondenspro-
duktion - et spring frem pA 8 procent
points sammenlignet med hidti l bedste
anhg. ELSAMPROJEKT har pA
ELSAMs vegne p6taget sig projektle-
delsen af en gruppe pfl 40 europreiske
elleverandprer o-e elselskaber.
I Polen har ELSAMPROJEKT Polska
Sp. z o.o @get sin omsretning og opniet
resultatfremgang. Der har siledes varet
en betydelig indsats i forbindelse med
ombygningen af 2x200 MW blokke i
Turow.
Der er udf6rt flere udlandsopgaver
finansieret af danske og EU st@ttepro-
grammer samt den Europreiske Udvik-
lingsbank og Verdensbanken.

ELSAMPROJEKT skifiede direkti on
den 1. august 1996. Adm. direktBr Wil-
ly Madsen gik pi pension og blev atl@st
af Arndt H. Nprgaard.

Som en konsekvens af usikkerheden
omkring CFB -udviklingsanlagget
baseret pi kul og biomasse, som var
planlagt bygget i Arhus, blev det i
oktober I 996 besluttet iit reducere sta-
ben med 30 medarbejdere med virkning
fra foriret 1991 . I marts I 997 afs log
myndighederne Midtklafts ans69ning
om at mAtte gennemfpre projektet.
Arets samlede omsrctning blev 127
mio. kr. med et forventet resultat f-Or
skat pfl 5,6 mio. kr. Ved Arets udgang
havde ELSAMPROJEKT 247 medar-
bejdere og en egenkapital pi 38 mio. kr.

ELSAMPROJEKTS bestyrelse:

G. Styrbro, formand,
L. Henriksen, nestfbrmand,
J. Wiirtz,
J.B. Jgrgensen,
E. Folkersen,
J.O.  Top ( indt i l24.  maj) ,
T. Riber (fra24. maj),
A. Lind-Hansen*,
O.  F lach*,
K. Kamp J6rgensen'k

( indt i l24.  maj) ,
P.E. Hvilsted* (fra 24. maj).

x valgt af medarbejderne

DANASKE I/S
ELSAM samarbejder med ELKRAFT
og Aalbor,q Portland A/S om afsatning
af f lyveaske ti l  cement- og betonindu-
strien.

Samarbejdet sker gennem firmaet
DANASKE I/S, som ejes af Aalborg
Portland (50 procent), ELKRAFT (2-5
procent) og ELSAM (25 procent).

DANASKE havde i 1996 et overskud
pn I  8.8 mio.  kr .  ved sal_r  af  521.752 ton
flyveaske.

DANASKEs egenkapital er pii 100.000
kr. svarende ti l  indskudskapitalen.

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

Anxus KULTERMTNAL
Arhus Kulterminal I/S lukkede i 1994,
og anlagget blev udlejet t i l  Arhus
Havn. Der har ikke vreret aktiviteter i
selskabet i 1996.



MAleenheder I PJ (petajoule) = lgts 1 . ". Omregningsfaktorer

I kw(kilowart)- 1000wam l Gcal(gigacalorie) =4'2GJ 
I w= I J/sekund

I MW (megawart) = 1000 kw 1 Mvar (mega volt amp6re reaktiv I kcal = 4.1868 kJ
1 kwh (kilowatttime) = 1000 warttimer eller megavar) I kwh = 860 kcal = 3.600 kJ
I MWh (megawatttime) = 1000 kWh I GWh = 3.6 TJ
I GWh (gigawatttime) = 1 million kWh
I TWh (rerawaruime) = 1 milliard kwh stgrrelser 1 PJ = 25.000 ton olie
I kV &ilovolt) = 1000 volt Kilo (k) = 103 = tusind I PJ = 40.000 ton kul

Mega (M) = lOu = million I PI = 25.100.000 m'naturgas
I MJ (megajoule) = 106 J (Joule) Giga (G) = l0o = milliard I PJ - 67.000 ton halm
1 GJ (gigajoule) - lOn J Tera (T) = 10'' = billion
I TJ (terajoule) = 10" J Peta (P) = 10'' = billiard
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