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Referat

Fraværende:

Jan Christensen, Jan R. Christiansen, Peter W. Mollerup og
Albert Pedersen

Til orientering:

27.0 Meddelelser fra formanden
Søren Svendsen orienterede fra landsmøde i Dansk Fjernvarme.

28.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

29.0 Energiopgørelse
./.

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

30.0 Forslag om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v,
lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v og lov om energiafgift af mineralolieprodukter
./.

Lovforslaget indeholder mulighed for indførsel af en fast afgift på kr. 25/GJ (2018 priser) på
overskudsvarme. Indeholder dog mulighed for en aftaleordning med energistyrelsen og så er
afgiften på kr. 10/GJ (2018 priser). Endelig har man mulighed for at fastlåse
overskudsvarmeafgiften i 15 år for eksisterende overskudsvarme. Såfremt virksomhederne vælger
at forære overskudsvarme bort til varmeselskabet overgår afgiften til varmeselskabet.
EHA’s orientering til efteretning
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31.0 Siden sidst

-

-

Der er monteret nyt booster pumpearrangement og flowmålere i frem og retur
Spædevandsforbrug
Der er iværksat ”grøntvandskampagne” for at lokalisere vandtab
Arbejdet med udbudsmaterialet for ny kedel på Langelandsvej er i gang. Cowi arbejder på
projektforslag vedr. ny gaskedel i Ullerslev og skrotning af gasmotoren
Renoveringsplanen følges. Der graves på Bøgevej sammen med vandforsyningen for
renovering af vand og fjernvarme. Opstart på opgravning af flere mindre brud i Ullerslev på
Lærkevej, Svalevej, Svendborgvej og Fasanvej, primo oktober.
Industri Vest; Kundeaftaler om tilslutning sker fortsat. Projektstart mandag den 14. oktober
2019 på hjørnet af Bøjdenvej og Romsøvej.

Til efterretning

Til behandling:

32.0 Budget 2020 NFS Varme A/S
./.

Budget 2020 for varme forelægges til bestyrelsens godkendelse jf. vedlagte budgetmappe.
Takster foreslås bibeholdt på kr. 0,4480/kwh.
For en kunde med et standardforbrug (hus 130m2 og 18.100 kwh) betyder det en uændret
omkostning svarende til kr. 12.456,00/år inkl. moms.
Abonnementet kr. 400,00/pr. år bibeholdes uændret.
Fast afgift kr. 11.20 m2 etageareal i BBR bibeholdes uændret.
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender budget og takster.
Godkendt

33.0 Næste møde
10. december kl. 17.00
Godkendt

34.0 Information
Alle punkter
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34.1 Intern information
Alle punkter

34.2 Ekstern information
Alle punkter

35.0 Eventuelt
Intet
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