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Nordjyllandsværket indgår prissikringsaftaler
Nordjyllandsværket prissikrer en væsentlig del af den varmebundne elproduktion
Med Aalborg Kommunes overtagelse af Nordjyllandsværket pr. 1 januar 2016 blev det
samtidigt besluttet at prissikre en væsentlig del af den elproduktion, det rent teknisk er
nødvendigt at producere, når der skal produceres fjernvarme – den såkaldte varmebundne elproduktion.
Nordjyllandsværkets primære produktion er fjernvarme, men værket kan ikke producere
varme uden samtidig at producere el. I de perioder, hvor det ikke i sig selv kan betale
sig at producere el, er det derfor væsentligt at have fastsat en mindstepris på den producerede el, når behovet for varme kræver, at produktionen sættes i gang - uanset den aktuelle dagspris på elmarkedet.
”En samlet bestyrelse besluttede for måneder siden at igangsætte en risikoafdækning,
og det er glædeligt at konstatere, at vi som ny ejer af Nordjyllandsværket nu har sikret
en tilfredsstillende afdækning i henhold til det mål, vi satte os. I et marked med svingende elpriser har vi nu sikret en vis stabilitet omkring vores fjernvarmeomkostninger på
Nordjyllandsværket for de kommende år,” siger Lasse P. N. Olsen, bestyrelsesformand
for Nordjyllandsværket A/S.
En prissikringsaftale betyder, at der er sikret en kendt indtægt fra el og tilhørende omkostninger til kul og CO2. Dette er et finansielt produkt, som i dag kan handles hos en
række aktører i dette marked, f.eks. hos NEAS Energy A/S og Danske Bank.
”Over de sidste par måneder har vi gennemført et antal udbud i et finansielt marked,
med det formål at prissikre en væsentlig del af de kommende års varmebundne elproduktion. Denne proces er nu afsluttet, og der er lavet prissikringsaftaler for store dele af
vores varmebundne elproduktion for resten af 2016, 2017 og 2018. Dette er en vigtig
beslutning fra vores ejer, som ønsker at sikre stabilitet på fjernvarmepriserne hos vores
kunder i Aalborg Kommune,” udtaler Jesper Høstgaard-Jensen, direktør for Nordjyllandsværket A/S.
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