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Referat

Fraværende:

Jørn Terndrup, Jan Christensen, Peter Wagner Mollerup og Camilla
Uttenthal mødt 9.30

Til orientering:

12.0 Meddelelser fra formanden

Intet

13.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet
Intet

14.0 Siden sidst
Set som gennemsnit over de sidste 16 døgn er spædevandsforbruget faldet til 13 m3 pr døgn. Der
er mistanke om råvands indtrængning, da der ses stigende biologisk aktivitet i fjernvarmevandet.
Udviklingen følges.
Kedelcentralen på Langelandsvej er afleveret.
Ny gaskedel i Ullerslev er bestilt. Afhentning af gasmotoren trækker ud, køber er orienteret om at
skrotning kan blive en mulig løsning.
Den ny Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg
Bekendtgørelsen indeholder skærpede krav til udledninger, der arbejdes på en plan for
overholdelse. Der skal sendes en ”fuldstændig anmeldelse” til Nyborg Kommune senest 1.
september 2023.
Til efterretning

15.0 Regnskab pr. 31.03.2021
./.

Der vedlægges regnskab for 1. kvartal 2021.

Til efterretning
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16.0 Energiopgørelse
./.

Oversigt over varmeproduktionen de sidste 12 måneder samt en historisk fordeling af
varmeproduktionen vedlægges.
Til efterretning

Til behandling

17.0 Optagelse af byggekredit
Der ansøges om optagelse af en byggekredit i Kommunekredit pålydende 5,0 mio. kr. med
løbetid til 31. marts 2022 til finansiering af:

./.

Anskaffelse og montering af ny kedel på Central Ullerslev (Solholm 8), anlægssum 5,0 mio. kr.
(Bilag: Kontrakt Gaskedel Ullerslev).
Det indstilles,
At bestyrelsen godkender optagelse af byggekredit i Kommunekredit og bemyndiger direktøren til
at omlægge til lån, når anlægsprojekterne er afsluttet.
Godkendt

18.0 Fjernvarme i Hjulby, Aunslev og Skalkendrup
Projektet har tidligere været gennemregnet i forhold til tidligere projektbekendtgørelse, hvor det
ikke var muligt at opnå positiv samfundsøkonomi eller selskabsøkonomi.
Imidlertid er der nu vedtaget en ny projektbekendtgørelse samt mulighed for tilskud fra
”Fjernvarmepuljen” som har betydet, at der ved ny gennemregning med de nye forudsætninger, nu
kan opnås både positiv samfundsøkonomi og selskabsøkonomi. Med hensyn til selskabsøkonomi
er det dog betinget af en tilslutningsprocent på 60 og tilskud fra fjernvarmepuljen.
Det er derfor, at der anmodes om, at Nyborg Kommune giver en betinget godkendelse af projektet.
Den betinget godkendelse betyder også, at NFS ikke får forsyningspligt før end endelig
godkendelse foreligger.
./.

Projektforslag
Det indstilles,
At bestyrelsen godkender projektet og oversender det til myndighedsbehandling i Nyborg
Kommune.
Godkendt
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19.0 Mødeplan 2021
24. august
26. oktober – Budget
9. december
Godkendt

20.0 Information
Alle punkter

20.1 Intern information
Alle punkter

20.2 Ekstern information
Alle punkter

21.0 Eventuelt
Intet
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