Fælles el giver fælles besparelse
Et samarbejde mellem Sønderborg Forsyning og DIN Forsyning i Esbjerg/Varde har resulteret i store
besparelser på el for de kommende 3 år.
De to forsyningsselskaber slog sig sidste år sammen om at lave et udbudsmateriale som vedrører indkøb af
el for 2016 – 2018. I alt skulle 25.000.000 kWh/år, hvilket svarer til 5600 hustandes årlige forbrug,
prissættes.
Tre selskaber bød ind på udbuddet som blev afsluttet i december 2015. Udbuddet blev vundet af SE, som
altså fremover sørger for strømmen til både forsyningen i Sønderborg og Esbjerg/Varde.
Tilsammen har de to forsyningsselskaber 900 installationer fordelt på blandt andet varmeselskaber
containerpladser, renseanlæg og vandværker. Ved udbuddet er der sparet 9 øre pr. kWh i forhold til
tidligere års udgifter. Det er en besparelse på 2,25 millioner per år i forhold til tidligere års udgifter.
Besparelsen vil i sidste ende komme kunderne til gode, idet alle besparelser går til at fastholde eller i
bedste tilfælde nedbringe taksterne.
”I fremtiden kan man sagtens forestille sig at vi vil indgå flere samarbejder med andre forsyninger. Det er
ikke kun el, men mange andre indkøbsaftaler som med fordel kan slås sammen”, siger direktør Lars
Blædel Riemann.
I DIN Forsyning er de også glade for aftalen.
”I hverdagen gør vores medarbejdere rigtig meget for at løse opgaverne så effektivt som muligt, så vi kan
holde vores priser lave. Derfor er det faktisk en stor hjælp, når vores indkøbsafdeling på den måde kan
bidrage til store besparelser. Vi kommer nok ikke til at skrive mindre el i fremtiden, så det er et rigtig
godt sted at sætte ind. Nu skal vi se, om vi kan hente andre besparelser på vores aftaler efterhånden som
de nuværende udløber, siger Jesper Frost Rasmussen, der er adm. direktør hos DIN Forsyning.

Hvem er Sønderborg Forsyning:
Sønderborg Forsyning er en servicevirksomhed, der varetager den daglige drift og håndtering af affald, genbrug,
spildevand og drikkevand, samt en mindre del af varmeforsyningen.
Sønderborg Forsyning betjener alle 77.000 borgere, fordelt på 37.000 husstande i Sønderborg Kommune. Hertil
kommer omkring 2.250 sommerhuse og 3.400 virksomheder
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