NFS VARME A/S

Fraværende:

Tirsdag, den 31. oktober 2017
kl. 10.30
Mødested: Administration

Per Jespersen

Dagsorden:

27.0 Meddelelser fra formanden

27.1 J.nr. 13.03.00P20 – Sag 2012/00616
Status Bondemoseprojekt
Projektet afsluttet. Der er afholdt afslutningsarrangement 6. oktober 2017.
Søren Svendsens orientering til efterretning

28.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet
Intet

28.1 Brændselsforbrug fjernvarme
./.

Der orienteres om brændselsforbrug til fjernvarme.
Til efterretning

28.2 Dansk Fjernvarmes Landsmøde
Der orienteres fra Dansk Fjernvarmes Landsmøde 26.-27. oktober i Aalborg.
Regulering af fjernvarmen udskudt i 1 år
Elafgifter til varmepumper
25 års reception Uffe Bro
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28.3 Siden sidst
Produktion
Dagligt
Omlægning fra sommer- til vinterdrift pågår. Vandbehandlingsanlæg ombygges og
serviceres.
Behov for ny produktionskapacitet i Ullerslev
Installation af den nye 7 MW kedel forløber planmæssigt.
Udledninger fra biooliekedler
Revideret emissionsmåling er godkendt og måleudstyret er kalibreret.
Efteruddannelse
Alle montører ved varmeforsyningen har nu været på kurset: Fjernvarmens Serviceordning –
Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg.
Distribution
Spædevandsforbruget er stadig stabilt men øget i ft. ønsket. Der planlægges termografering
først på vinteren. Gamle syndere kontaktet og enkelte brugerinstallationer efterset. Muligvis
”Grøntvand kampagne” i løbet af vinteren. Fortsat renovering af vænger med termografifejl
pågår (p.t. i Hjortevænget).
Nybyggeri
Der følges op på byggeriet på havnen, stor aktivitet og godt samarbejde med diverse entreprenører.
Teglgårdsvej og Nyhavevej i Vindinge
På opfordring fra beboere undersøges det, om der kan findes økonomi i et fjernvarmeprojekt
for disse veje.
Til efterretning

28.4 J.nr. 13.03.00P20 – Sag 2017/00810
Opstart projekt Vindinge/Rosilde
Der er p.t. 64 tilkendegivelser om at ville tilslutte sig fjernvarmen. Ved 70 igangsættes
projektet.
Der er tilslutninger nok til at projektet igangsættes
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Til behandling:
29.0 J.nr. 13.03.00S55 – Sag 2013/00691
Budget NFS Varme A/S 2018
./.

Budget 2018 for varmeforsyningen forlægges til bestyrelsens godkendelse, jf. vedlagte
budgetmappe.
På grund af tilbagebetaling af konstateret overdækning blev taksten nedsat 1. juli 2017.
Tilbagebetalingen bliver afsluttet ved udgangen af 2017, hvorfor taksten hæves til niveauet
før takstnedsættelsen.
Det medfører, at taksten foreslås hævet fra kr. 0,4320/kWh til
kr. 0,4480/kWh med virkning fra 1. januar 2018.
For en kunde med et standardforbrug (hus 130m2 og 18.100 kWh) svarer det til, at det er
uændret i forhold til taksten 1. januar 2017 og i forhold til taksten 1. juli 2017 betyder det
en årlig meromkostning på kr. 289,60 (kr. 362,00 inkl. moms).
Abonnement kr. 400,00/år bibeholdes uændret.
Fast afgift kr. 11,20 m2 etageareal bibeholdes uændret.
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender budget og takster.
Godkendt

LUKKET PUNKT:
30.0 J.nr. 13.03.00Ø54 – Sag 1993/00704
Tillægsaftale om betaling for manglende levering fra FORTUM A/S

31.0 J.nr. 13.03.00P20 – Sag 2017/00811
Dansk Kraftvarme Kapacitet A.m.b.a.
./.

Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker har etableret Dansk Kraftvarme Kapacitet A.m.b.a. for at tilbyde foreningernes medlemmer en fremtid for deres kraftvarmeværker.
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Dansk Kraftvarme Kapacitet tilbyder på vegne af deres andelshavere at udbyde og sikre
rådighedsbetaling ved reservekapacitet til rådighed for elmarkedet via en oprettet kapacitetscentral.
For at blive andelshaver skal der betales en andelskapital på kr. 500,00, som er lig med
én stemme samt et indskud på kr. 4.500,00.
Muligheden for at blive andelshaver i Dansk Kraftvarme Kapacitet skyldes vores gasmotor
i Ullerslev, som i dag står til rådighed for elmarkedet. Bestyrelsen har endnu ikke taget
stilling til, hvad der skal ske med gasmotoren efter 2018, hvor grundbeløbet bortfalder,
og der er derfor kun intention om i første omgang at tilmelde NFS Varme A/S til Dansk
Kraftvarme Kapacitets ordning for 2018.
I forbindelse med bestyrelsens beslutning om forsyningssikkerhedsniveau blev det samtidig vedtaget, at der i 2018 skulle ses på muligheder, når grundbeløbet bortfaldt, herunder bl.a. at erstatte gasmotoren med en elkedel.
På grund af nogle stramme tidsfrister for at være klar til at udbyde kapaciteten til markedet allerede for 2018 har NFS, efter aftale med bestyrelsesformanden, allerede underskrevet fuldmagt for 2018 med Dansk Kraftvarme Kapacitet og derved stillet reservekapacitet til rådighed.
Vi modtager stadig det almindelige rådighedsbeløb i lighed med tidligere år, men det
vurderes, at der er mulighed for en yderligere indtjening i 2018 til gavn for taksten/kunderne.
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender aftalen med Dansk Kraftvarme Kapacitet.
Godkendt

32.0 Mødeplan 2017 for NFS A/S
Tirsdag, den 12. december 2017 kl. 17.00
Godkendt
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33.0 Information

33.1 Intern information
Alle punkter

33.2 Ekstern information
Ikke pkt. 30.0

34.0 Eventuelt
Intet

Søren Svendsen
Jam R. Christiansen
Carsten Kudsk
Albert Pedersen
John Schmidt
Morten Abrahamsen
Jan Christensen
Jørgen Bertelsen
/
Erik Hansen
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