Miljø- og Energiudvalget

Punkt 6.

Anbefaling: Overtagelse af Nordjyllandsværket, fase 2
2015-037475
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Miljø- og Energiudvalget, som en
konsekvens af beslutningen om at købe Nordjyllandsværket i næste fase (fase 2), bevilges et udlæg fra
kommunekassen på op til 10 mio. kr. i henhold til sagsbeskrivelsen.

Beslutning:
Anbefales.
Lars Peter Frisk og Jan Nymark Thaysen kan ikke anbefale.
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Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
I forbindelse med Aalborg Kommunes køb af Nordjyllandsværket skal Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
godkende, at Aalborg Kommune som ejer ikke opnår en uhensigtsmæssig position på elproduktionsmarkedet i Danmark.
Godkendelsen er helt afgørende for, at der kan indledes en detaljeret dialog med de nuværende ejere om de
aktiviteter, Aalborg Kommune overtager pr. 1. januar 2016. Derfor har Aalborg Kommune den 18. september
2015 indsendt Fusionsanmeldelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det forventes, at godkendelsen
sker inden for 2-3 uger.
Når godkendelsen foreligger, overgår implementeringen fra fase 1, hvor analyserne mv. har været rettet mod
vurderingen af vilkår for anskaffelsen, samt at få skabt grundlag for anskaffelsen af Nordjyllandsværket, til en
ny fase 2, hvor det er konkrete aktiviteter i forhold til overtagelsen, herunder driften af Nordjyllandsværket,
der skal forberedes.
Aalborg Kommune skal være forberedt på pr. 1. januar 2016 at overtage driften af Nordjyllandsværket. Det
indebærer, at Aalborg Kommune overtager et nyt forretningsområde med en række aktiviteter, som Aalborg
Kommune ikke har nogen forudgående erfaring med.
De aktiviteter der skal overtages/forberedes, er blandt andet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Etablering af energikoncern, herunder stiftelse af selskaber
Forsikringsforhold
Medarbejderforhold, herunder overenskomstforhold, nødvendige ansættelser mv.
2
Overdragelse af diverse tilladelser eksempelvis tilladelser til CO -udledning mv.
Overdragelse af Vattenfalls leverandøraftaler.
Tilretning og ændring af varmekontrakt med Aalborg Forsyning Varme og evt. Gandrup Vester Hassing.
Finansiering, herunder lånoptagelse og opgørelse af behov for driftsfinansiering
Forberedelse til overtagelse af økonomifunktioner
Analyse af IT systemer, herunder forberedelse af indkøb og integration med forsyningsvirksomhedernes og -selskabers IT systemer, samt klargøring til overtagelse såvel på finansområdet som det
tekniske område. Vattenfalls systemer kan generelt ikke videreføres, og der skal opbygges ny IT- arkitektur samt overføres data.
Salg af el og systemydelser samt varetagelse af balanceansvar. En aktivitet, der er af afgørende betydning for værkets økonomi.
Generel drift og vedligeholdelse af værket.
Overtagelse af alle økonomifunktioner, herunder blandt andet afgiftsbetaling og kvoteordning.
Aftale med Aalborg Havn om overdragelse af ejendommen.

Da det er forretningskritisk, at Aalborg Kommune som ny ejer er tilstrækkeligt forberedt på opgaven, er der
behov for at foretage en række analyser, anskaffelser, uddannelse mv., jf. de nævnte aktiviteter, inden selve
overtagelsen. Der er derfor behov for, at Miljø- og Energiudvalget i fase 2 bevilges et udlæg fra kommunekassen i størrelsesordenen 7,5-10 mio. kr.
Idet der som anført er er tale om et nyt forretningsområde, er estimatet behæftet med nogen usikkerhed.
Måtte det vise sig, at omkostningerne overstiger kr. 10. mio. vil Miljø- og Energiforvaltningen fremkomme
med en supplerende indstilling.
Det nævnte udlæg til fase 2 er en fortsættelse af udlæg i Borgmesterens Forvaltning til fase 1 i størrelsesordenen 10 mio. kr.
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