
 
 

Grøn omstillings- og investeringsplan for fjernvarmeselskaber 
 

Fjernvarmeselskab NFS Varme A/S Dato Dec. 2022 
Eksisterende varmeproducerende anlæg 

       
Brændsel - fossile 
[Kul, olie, naturgas, ikke-bioaffald] 

Anlæg type 
[Dampturbine, gasturbine, gasmotor, kedel] 

Termisk 
kapacitet  
[MW] 

Last type  
[Grund, mellem, 
spids, reserve] 

Sidste år 
produktion [MWh] 

Idriftsat 
[år] 

Note 

Naturgas Kedler (7 stk.) 44 Reserve 152 ’82-’22 0,08% af prod. 
       
       
Brændsel – Vedvarende energi 
[Træflis, træaffald, træpiller, halm, 
biogas, bioaffald] 

Anlæg type 
[Dampturbine, gasturbine, gasmotor, kedel, 
termisk forgasning, pyrolyse] 

Termisk 
kapacitet 
[MW] 

Last type 
[Grund, mellem, 
spids, reserve] 

Sidste år 
produktion [MWh] 

Idriftsat 
[år] 

Note 

       
       
       
Elforbrugende enheder Anlæg type 

[Elkedel, elvarmepumpe fx luft-vand, vand-
vand]  

Termisk 
kapacitet  
[MW] 

Last type  
[Grund, mellem, 
spids, reserve] 

Sidste år 
produktion [MWh] 

Idriftsat  
[år] 

Note 

       
       
       
Andre CO2 neutrale teknologier Anlæg type 

[Solvarme, geotermi, overskudsvarme] 
Termisk 
kapacitet  
[MW] 

Last type  
[Grund, mellem, 
spids, reserve] 

Sidste år 
produktion [MWh] 

Idriftsat  
[år] 

Note 

Overskudsvarme Varmevekslere hos lokale virksomheder 48 Grund og mellem 190.875 ’74-’21 94,56% af prod. 
       
       
Øvrige anlæg Anlæg type  

[Absorption varmepumpe, bioolie kedel] 
Termisk 
kapacitet  
[MW] 

Last type 
[Grund, mellem, 
spids, reserve] 

Sidste år 
produktion [MWh] 

Idriftsat 
[år] 

Note 

Bioolie Kedler (11 stk.) 66 Spids og reserve 10.813 ’66-’90 5,36% af prod. 
       
       



 
 

Kommende VE og CO2-neutrale varmeproducerende anlæg 
       
Brændsel – Vedvarende energi 
[Træflis, træaffald, træpiller, halm, 
biogas, bioaffald] 

Anlæg type 
[Dampturbine, gasturbine, gasmotor, kedel, 
termisk forgasning, pyrolyse] 

Termisk 
kapacitet 
[MW] 

Last type 
[Grund, mellem, 
spids, reserve] 

Planlagt årlig 
produktion 
[MWh] 

Planlagt 
start 
[år] 

Planlagt 
investering  
[million kr.] 

1       
2       
3       
Elforbrugende enheder Anlæg type 

[Elkedel, elvarmepumpe fx luft-vand, vand-
vand]  

Termisk 
kapacitet  
[MW] 

Last type  
[Grund, mellem, 
spids, reserve] 

Planlagt årlig 
produktion 
[MWh] 

Planlagt 
start 
[år] 

Planlagt 
investering  
[million kr.] 

1       
2       
3       
Andre CO2 neutrale teknologier Anlæg type 

[Solvarme, geotermi, overskudsvarme] 
Termisk 
kapacitet  
[MW] 

Last type  
[Grund, mellem, 
spids, reserve] 

Planlagt årlig 
produktion 
[MWh] 

Planlagt 
start 
[år] 

Planlagt 
investering  
[million kr.] 

1       
2       
3       
Øvrige anlæg Anlæg type  

[Absorption varmepumpe, bioolie kedel] 
Termisk 
kapacitet  
[MW] 

Last type 
[Grund, mellem, 
spids, reserve] 

Planlagt årlig 
produktion 
[MWh] 

Planlagt 
start 
[år] 

Planlagt 
investering  
[million kr.] 

1       
2       
3       

 

Nyborg Forsyning undersøger løbende muligheden for at anskaffe nye grønne varmekilder. 

Fordi overskudsvarme udgør 95% af den producerede varme er mulighederne begrænset af de få driftstimer hvor der er et 
behov for yderligere produktionskapacitet. 

Evt. nye varmeproduktionsanlæg kunne fortrænge overskudsvarme som så ville skulle bortkøles. 


