NFS VARME A/S
Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 08.30
Mødested: Gasværksvej 2

Blad nr. 7

Referat

Fraværende:

Albert Pedersen og Peter W. Mollerup

Til orientering:

22.0 Meddelelser fra formanden
Intet

23.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet
Intet

24.0 Energiopgørelse
./.

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

25.0 Tilsagn om tilskud til udrulning af fjernvarmedistributionsnet
./.

Energistyrelsen har i brev af 21. september 2021 meddelt tilsagn om tilskud til fjernvarmeprojekt i
Hjulby, Aunslev og Skalkendrup.
Projektet er betinget af endelig godkendelse fra Nyborg Kommune samt en tilslutningsprocent på
60.

Til efterretning
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26.0 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning i høring
./.

Energistyrelsen har udsendt forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning i høring.
Lovforslaget indeholder 4 hovedelementer:
Prisregulering af overskudsvarme
Bagatelgrænse
Energieffektiviseringsordning
Afgiftsfritagelse for energieffektiv overskudsvarme

./.

Dansk Fjernvarme udarbejder høringssvar på vegne af branchen og har udsendt
vedhæftede kommentar
EHA orienterer i mødet.
Orientering til efterretning

27.0 Informationsmøde om fjernvarme i Hjulby, Aunslev og Skalkendrup

Bestyrelsen inviteres til at deltage i informationsmøde om fjernvarme til Hjulby, Aunslev og
Skalkendrup. Mødet bliver afholdt i Aunslevhallen den 24. november 2021 kl.17.00.
Der vil blive serveret mad i forbindelse med mødet.
Til efterretning

28.0 Siden sidst
-

Set som gennemsnit over de sidste 16 døgn er spædevandsforbruget steget til 14 m3 pr døgn. Det
er normalt med en lille stigning i efteråret når folk åbner for anlæggene.
Ny gaskedel i Ullerslev er bestilt. Afhentning af gasmotoren trækker ud, køber er orienteret om
at skrotning kan blive en mulig løsning. Køber lover at påbegynde demontering i oktober 2021.
Der arbejdes med adskillige store nye boligprojekter. Udskiftning af fjernvarmeledningen i stien
fra Dyrehavevej til Lystbådehavnen bliver et af de sidste renoveringsprojekter i år. Ledningen
fremtidssikres så den kan opvarme et evt. kommende bade- og omklædningsrum.
Projektforslag vedr. Refsvindinge og Ørbæk er under udarbejdelse.

Til efterretning
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Til behandling:

28.0 Budget 2022 NFS Varme A/S
./.

Budget 2022 for varme forelægges til bestyrelsens godkendelse jf. vedlagte budgetmappe.
Takster foreslås hævet med 1,6 øre/kwh fra kr. 0,4480/kwh til kr. 0,4640/kwh ekskl. moms.
For en kunde med et standardforbrug (hus 130m2 og 18.100 kwh) betyder det en stigning
svarende til kr. 362,00 /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

29.0 LUKKET PUNKT: Aftale om overskudsvarme
./.

Der er indgået aftale mellem Coop SuperBrugsen og NFS om køb af overskudsvarme.
Erik Hansen orienterer om aftalen i mødet.
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender aftalen
Godkendt

30.0 Mødeplan 2021
9. december
Godkendt
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31.0 Information
Alle punkter

31.1 Intern information
Alle punkter

31.2 Ekstern information
Alle punkter

32.0 Eventuelt
Intet
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