” Et godt forløb, der gør noget
ved prisen”
Sund & Bælt begyndte samarbejdet med Get Through Power tilbage
i 2010, fordi vi kunne se, at det for os, var det en grundig og effektiv
metode til at købe el til Øresundsbroens landanlæg og Storebæltsbroen.
Get Through Power har derfor håndteret alle processer omkring vores
elindkøb siden auktionshuset åbnede, så også offentlige myndigheder
kunne købe el på online auktion, fordi udbudsmaterialet indeholder en
juridisk kvalificering for afløftning af EU-udbudspligten. Da samarbejdet
star tede, var metoden helt enestående.
Get Through Power styrer hele forløbet, og for os er processen sådan, at
Get Through Power indledningsvist redegør for markedsparametre og
kontrakttyper og samtidig verificerer oplysningerne om vores elforbrug
sammen med os. Dette er en forudsætning for tilvejebringelsen af
fornødent datagrundlag som sammen med udbudsmaterialet beskriver,
hvordan vores elkontrakt skal udformes og hvilke betingelser, som vi
stiller.
Seancen, hvor vi ser, hvad de forskellige elselskaber beregner af pris
til os for vores elkontrakt, er særdeles interessant. I Sund & Bælt har
vi flere værdier, en af dem er, at vi er forretningsorienteret; hvilket
betyder, at vi udviser købmandsskab og er omkostningsbevidste.
Sund og Bælt har god erfaring med samarbejdet med Get Through
Power. Det er sikker t og solidt, og vi er meget tilfredse med
håndteringen af vores udbud af elindkøbet. Vi anbefaler derfor andre
offentlige myndigheder at bruge auktionshuset, fordi det ”gør noget
ved prisen”

Sund & Bælt Holding A/S varetager som moderselskab
den overordnede styring af aktiviteterne i de 100 pct.
ejede datterselskaber: A/S Storebælt - A/S Øresund - Sund
& Bælt Partner A/S - A/S Femern Landanlæg - Femern
A/S og BroBizz A/S.

FAKTA Sund & Bælt Holding A/S
• Elforbruget for Øresundsbroens landanlæg og Storebæltsbroen udgør årligt
12.000.000 kWh
• Vi anser ved helhedsbetragtning om elindkøb, at dette forløb passer os bedst
• Vores lille indsats i kombination med auktionshuset store, tilgodeser os mest
• Vi har set online-budafgivelsen og gennemfør t auktionsforløbet over flere gange
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