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Nordjyllandsværket styrker organisationen
Den nuværende aftale med Vattenfall om håndteringen af Nordjyllandsværkets energihandel udløber 1. juli, og derfor har Nordjyllandsværket styrket medarbejderstaben på energihandelsområdet.
For at skabe en mere stabil økonomi på Nordjyllandsværket i forhold til elproduktionen, kan
effekten af de store udsving i indtjeningen minimeres væsentligt ved løbende finansielt at
optimere og afdække salgsprisen på el, samt købsprisen på kul og CO2-kvoter.
I forbindelse med købet af Nordjyllandsværket blev der indgået en aftale med værkets tidligere ejere, Vattenfall, om at det svenske selskab frem til 1. juli skulle varetage opgaven med
at stå for værkets energihandel. For at forberede Nordjyllandsværket på, at den nuværende
serviceaftale med Vattenfall udløber og Nordjyllandsværket selv overtager opgaven, har
værkets bestyrelse derfor valgt at styrke organisationen. Udover at overtage og varetage
opgaven med energihandel, giver styrkelsen af medarbejderstaben desuden et stærkt setup
i forhold til at agere aktivt på et pt. meget uforudsigeligt elmarked.
- Vi har naturligvis stort fokus på den opgave vi står overfor, når vi her på værket selv skal varetage elhandlen fra juli måned. Vi glæder os over, at vi allerede nu har fået et setup på
plads, som vi har tillid til vil give os bedre mulighed for at imødekomme de kraftige udsving
elmarkedet har haft siden efteråret, siger formand for Nordjyllandsværkets bestyrelse Lasse
P.N. Olsen.
Vattenfalls hovedkvarter i Stockholm har i selskabets ejerperiode håndteret energihandelen
for Nordjyllandsværket, og er fortsat med dette siden Aalborg Kommunes overtagelse af
værket. Fra den 1. juli skal Nordjyllandsværket imidlertid selv være klar til at løfte opgaven,
og det glæder bestyrelsesformanden, at man allerede på nuværende tidspunkt har en kompetent medarbejderstab på plads til at håndtere den.
- Det er en stab af dygtige folk vi nu råder over, og bestyrelsen har tillid til, at de kan løse opgaverne, og vi har en tro på, at en lokal forankring af energihandelen vil have en positiv afsmitning på værkets økonomiske stabilitet. Samtidig er det vores vurdering, at en placering
af energihandelsafdelingen helt tæt på selve produktionen vil give Nordjyllandsværket en
række fordele i den daglige drift, slutter Lasse P.N. Olsen.
Samtidig med styrkelsen af organisationen ift. energihandel har Nordjyllandsværket etableret aftaler om handelssamarbejde med en række aktører på energiområdet.

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Lasse P.N. Olsen, bestyrelsesformand, Aalborg Energikoncern, tlf. 2519 9401
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