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Nordjyllandsværket A/S og Neas Energy indgår
samarbejdsaftale
Fra 1. juni 2016 får Neas Energy ansvar for balancering og handel af strømproduktionen for
Nordjyllandsværket A/S, der er en del af Aalborg Energikoncern. Aalborg Kommune overtog
Nordjyllandsværket fra Vattenfall 1. januar 2016.
Pris, systemløsninger og fleksibilitet er nøglen til succes
Aftalen mellem Nordjyllandsværket A/S og Neas Energy omfatter alle obligatoriske ydelser i forbindelse
med salg af el.
Aftalen med Neas Energy betyder, at vi får en samarbejdspartner, der har mange års erfaring og
værktøjerne til at sikre en optimal drift af Nordjyllandsværket A/S. Vi har været meget grundige i vores
udvælgelsesproces, og vi har lagt stor vægt på at vælge den samarbejdspartner, der samlet set giver os de
bedste vilkår i forhold til pris, systemløsninger og forvaltning i elmarkedet, og hvor fleksibilitet er nøglen til
succes, forklarer formand for bestyrelsen i Aalborg Energikoncern Lasse P.N. Olsen.
Værkets el- og varmeproduktion sker i dag på værkets blok 3, der blev idriftsat i 1998 og regnes blandt
verdens mest effektive kulfyrede værker.
Største kraftvarmeværk hos Neas Energy med gode muligheder i markedet
Vi er rigtig stolte af, at Nordjyllandsværket A/S har valgt os som deres samarbejdspartner. Med en
installeret effekt på 410 MW/el er Nordjyllandsværket A/S vores største kunde målt på
produktionskapacitet. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at vi med vores systemer og kompetencer kan bidrage
til at opnå optimal værdi for Nordjyllandsværket A/S, forklarer Søren Rygaard, der er chef for
Kraftvarmeproduktion hos Neas Energy.
Nu glæder vi os til arbejdet med at implementere vores løsninger, så vi er klar til at overtage afsætning af
strømproduktionen fra den 1. juni, afslutter Søren Rygaard.
Neas Energy håndterer i dag elhandel for mere end 200 danske kraftvarmeværker, og indgik i 2014 en
lignende samarbejdsaftale med Amagerværket, som Vattenfall solgte til HOFOR.
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