
- En del af din hverdag

NFS Varme A/S

Indlæg 10 min. til DBDH’s medlemsmøde d. 30. juni 2020



Nyborg Forsyning & Service A/S er et 

multiforsyningsselskab, der er 100 pct. ejet af 
Nyborg Kommune.

Vi leverer vand og varme, og står for renovation 
og spildevand for borgerne i Nyborg Kommune.

Vi er ca. 60 ansatte.

Varmeforsyningen producerer ca. 205.000 MWh 
varme til ca. 8.000 kunder i Nyborg Kommune. 

95% af varmen købes hos lokale virksomheder, 
resten produceres på egne centraler.

Hvem er NFS



Forventninger til investeringer 

og salg i 2020/21

Er der ændringer pga.

COVID-19



• COVID-19 har vel kun meget lille indflydelse 
på varmesalget?

• Mere hjemme, men mindre ude

• Vejret udgør en stor faktor

• Graddage april plus maj

• 2019: 405,6

• 2020: 414,9

Salg



Salg
• Graddagene siger en stigning på 2,3%

• Målingen viser et fald på 0,7%

• Vindpåvirkning, regionale forskelle, kunders adfærd

• Ingen klokkeklar sammenhæng, forsigtig konklusion

• Måske et lille fald i omsætningen

Omsætningen vil falde



Hvad driver NFS’s investeringer

• Byudvikling

• Behov for renovering

• Myndighedskrav/indgreb

• Konverteringsprojekter

• Vedligeholdelse af produktionsanlæg

Ændringer i forhold til 

planlagte investeringer



• Offentlige budgetter kan ikke nå at reagere på Corna-krisen på kort 

sigt

• Private bygger fortsat nye huse i udstykningerne, lav rente

• Ingen mærkbar ændring, endnu

Byudvikling



• Ledningsrenovering sker efter behov og budgetteres mindst et år ud i 

fremtiden, termografi

• Brud

• Lille opbremsning omkring slut marts og starten af april pga. Corona

• Alt i alt omsættes det budgetterede beløb, men noget flyttes til efter 

sommerferien

Behov for renovering



• Generelt langsom udvikling som ikke påvirkes af Corona-situationen

• Udfordring omkring nedlukningen, stor usikkerhed, kort anlægspause

• Får ingen umiddelbar indflydelse på investeringerne

Myndighedskrav/indgreb



• Meget langsigtet planlægning, projektansøgning, udvalg, byråd

• Salg til kunderne, forbrugertillid til offentlige forsyninger

• Ny klimaaftle, elafgift/varmepumper

• Kan ikke fremskyndes selv om man kunne ønske det

Konverteringsprojekter



• Vedligeholdelses omkostningerne er små sammenlignet med 
ledningsinvesteringer

• Kan i nogen grad fremskyndes ved lavt aktivitets niveau i samfundet

• Vedligeholdelse af kedler

• Renovering af brændere

• Renovering af pumper

• Udskiftning af SRO

Vedligeholdelse af 

produktionsanlæg
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