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Dagsorden  

 

Fraværende: Thomas Rydahl, Jan Christensen og Per Jespersen 

 

     

Til orientering:  

 

35.0   Meddelelser fra formanden 

 

 

 

36.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 

 

 Indefrysningsordning ikke aktuelt for NFS’ vedkommende. 

 

 Varmeplan fra Nyborg Kommune 

  

 

37.0 Møde om varmeplanlægning  

Kerteminde kommune havde indkaldt til møde den. 21 september 2022, om varmeplan-

lægning i Kerteminde. Mødedeltagere var Kerteminde Forsyning, Fjernvarme Fyn og 

NFS. 

 

EHA orienterer fra mødet. 

 

EHA’s orientering til efterretning 

 

 

38.0 Siden sidst 

Iht. nye lovkrav skal der indberettes dokumentation for bæredygtighed af biomasse til 

Energistyrelsen, dog er NFS ikke omfattet for 2021 grundet at kedlerne hver især er un-

der 20 MW grænsen. 

 

 Hjulby, Aunslev og Skalkendrup, der er nu en tilslutning på 96 %. 
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Set som gennemsnit over de sidste 16 døgn er spædevandsforbruget 14 m3 pr døgn. Nyt 

vandbehandlingsanlæg til Gasværksvej leveres i december. 

  

 Til efterretning 

 

39.0 Varmeprojekt Ørbæk-Refsvindinge 

Der er modtaget tilsagn om tilskud til udrulning af fjernvarmedistributionsnet i Ørbæk-

Refsvindinge.  

 

./. Skrivelse vedlægges 

 

 Til efterretning 

  

40.0 Møde med Varmeleverandør 

 Der har været afholdt møde med varmeleverandør den 19. september 2022 

  

 EHA orienterer fra mødet 

 

 EHA’s orientering til efterretning 

 

Til behandling:   

 

 

 

 

41.0 Projektøkonomiske forudsætninger ved nye projektområder 

Som følge af stigende priser på renter, anlæg – og energipriser er de selskabsmæssige 

beregningsforudsætninger opdateret. 

Det betyder, det ved fremtidige udvidelser af fjernvarmeområder bliver dyrere for kun-

derne at tilslutte sig fjernvarme, som det fremgår af vedhæftede notater fra COWI. 

./. Projektforslag vedlægges 
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Projekt for Refsvindinge og Ørbæk er godkendt af myndigheder ligesom der er opnået 

tilskud fra fjernvarmepuljen på kr. 14,5 mio. kr. 

  

Projekt for Skellerup er endnu ikke udarbejdet, men beregninger er foretaget, idet der 

har været henvendelser og underskriftindsamlinger fra borgerne i Skellerup. 

 

EHA gennemgår notaterne i mødet. 

 

Det indstilles; 

At bestyrelsen godkender beregningsforudsætningerne samt godkender, at der udarbej-

des projektforslag for Skellerup. 

 

Godkendt 

 

 

42.0 Budget 2023 NFS Varme A/S 

./. Budget 2022 for varme forelægges til bestyrelsens godkendelse jf. vedlagte budgetmappe. 

 Takster foreslås hævet med 6,4 øre/kwh fra kr. 0,4640/kwh til kr. 0,5280/kwh ekskl. moms.  

Abonnementet kr. 400,00/pr. år foreslås hævet med kr. 100,00/pr. år til kr. 500,00/pr. år ekskl. 

moms. 

Fast afgift kr. 11.20 m2 boligareal i BBR foreslås hævet med kr. 1,60m2 boligareal til kr. 

12,80m2 boligareal i BBR. 

For en kunde med et standardforbrug (hus 130m2 og 18.100 kWh) betyder det en stigning sva-

rende til kr. 1.833,00 /år inkl. moms. 

 

 Det indstilles; 

 At bestyrelsen godkender budget og takster. 

 

 Godkendt 

  

43.0 LUKKET PUNKT   

L:  

 

44.0   Mødeplan 2022   
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 6. december  

 

 Godkendt 

 

45.0 Information 

 

 Alle punkter 

 

46.1 Intern information 

  

 Alle punkter 

 

46.2 Ekstern information 

 

 Alle punkter undtagen pkt. 43.0 

 

47.0 Eventuelt 

 Intet 

 


