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Grøn Landsby - Grøn Varmeforsyning    16/5-22 
 
LDU, Sulkendrup Mølle 
 
Oplæg v/Mogens Michael Møller, Fagchef Bæredygtig Udvikling, Nyborg Kommune. 
 
- Fjernvarme 
- Kollektiv elforsyning 
 
Der arbejdes i Nyborg på en Grøn Klimaplan 
- 70% reduktion 2030 
- Klimaneutral i 2040 (DK 2050) 
 
Tal er fra alle udledninger af klimagasser. 
Baseline 1999. I 2019 er reduceret med 24%. Mangler 46% for de næste 8 år. 
 
Energi udleder 59% af kommunens gasser. Atypisk da normal fordeling er en tredjedel. 
Skyldes Fortum og fossil forbrænding. 
Fortum arbejder på at kunne holde på Co2. Fortum opvarmer ca. 80% af Nyborg by. 
 
Grøn Landsby 
- ⅓ af borgerne i Nyborg Kommune bor i landsbyerne og på landet. 
 
- Landsbyerne har stærk græsrodsorganisering, og tradition for samarbejde. 
 
- Landsbyerne har særlige behov i den grønne omstilling. 
 
Byttecentraler, samkørsel, delebil, klimamad, kollektiv varme, fælles indkøbscentral etc…. 
 
Grøn strøm 
 
Kollektiv varme 
 
 
 
Hvem tjener pengene ved solcelleanlæg… Bygherrer eller borgerne i landsbyerne. 
Sol-Landsbyer… 
 
Projekt - At danne en lokal solcelle/energi forening / ligesom med vandværket. 
Hver landsby/anlæg laver et anpartsselskab der indgår i et Kommanditskab.  
Størrelsen? 
Brenderup har et folkeejet solcelleanlæg 
 
Hvordan ser økonomien ud? Hvad med salg- og indkøbspriser? 
Handler om at finde en långiver og ikke en investor… 
 
Kollektivt fjernvarme anlæg lokalt? 
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Fortum udleder en del overskudsvarme. Derfor Nyborg interesseret i at lave mere 
fjernvarme, og der vil stadig være overskudsvarme. 
Kommentar: Kræver at Fortum eksisterer eller bliver i Nyborg - Parallel til Rusland og gas i 
forhold til afhængighed. 
 
Udfordring ved kollektiv varmeforsyning - såfremt udviklingen byder noget andet, vil 
udskiftningen være mere besværlig.  
Der skal være kæmpe stor opbakning. 
En årelang proces…. 
 
TANKE: Kan den lange proces holdt op mod Ukraine krig og energi pres, gøre at husstande 
individuelt opsætter egne anlæg. Kan husstandsøkonomien gøre at tidspresset er for stort? 
 
Biogas er en ædel energikilde - Kan sætte ting fysisk i bevægelse. Lange bane, kan Biogas 
reserveres til transportsektoren. 
 
I Nyborg ved Fortum har vi den udfordring at vi har for meget varme. 
 
Kommentar - Thyrafeltet skal nok sikre gasleverancer. 
Interesse i at priserne kan sænkes qua krig og Rusland. 
 
Fælles Jordvarme - Thermo net.  
Kræver en husstandspumpe der (vand til vand) pumper vandet fra fælles ledningsværket ind 
i radiatorene. 
Hvor meget plads vil det kræve? 
 
NFS kan købes til at stå for den tekniske drift af et anlæg. 
 
Jimmy Jørgensen, varmechef fra NFS. Det praktiske 
I gang med at etablere fjernvarme i hhv. Hjulby, Aunslev og Skalkendrup - Estimeret færdig i 
2023. 
 
Planlagt projekt til Refsvindinge og Ørbæk. 
Måske færdigt i 2026. 
 
Sætter Fortum prisen for overskudsvarmen? 
 
FØNS Nærvarme a.m.b.a. 
 
Etablering 125 huse: 
Varmepumpe 1 MW 7.500.000 kr. 
Halmfyr 1 MW 7.000.000 kr. 
Hovedledning 3500 kr./m. 
Stikledninger 1800 kr./m. 
Bygning mv 4.000.000 kr. 
 
Pris pr. hus VP 163.000 kr. 
Pris pr. hus halm 159.000 kr. 
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Per Jürgensen, varmeplanlægger Nyborg Kommune 
Kollektiv varmeforsyning i landsbyer 
 
Afgrænsning: 
Skal være høj tilslutning 
Tæthed af forbrugere 
250 kW grænsen - lovgivning 
- Under, så ryger man ud af varmefosyningsloven (Ca. 8 kW pr hus). Slipper for en del 
administrativt. 
- Over, kræver at der foreligger en projektgodkendelse. Løbende indrapporteringer til 
Energistyrelsen. 
 
www.termonet.dk 
Borgere skal være medlemmer af termonettet for at hente materiale. 1 borger får 1 år for 
500,- 
 
Nyborg kommune og NFS vil gerne være facilitatorer 
Nyborg Kommune forventer i samarbejde med 3 øvrige kommuner, at kunne ansætte en 
facilitator fra ca. oktober 2022 - Landsbykonsulent - siddende i Nyborg. 
- arbejde med kollektiv varme m.m. 
Bidrag til indledende beregninger. 
 
 
Landsbyerne skal selv finde vejen og brugerne til en eventuel fælles løsning. Selv finde 
brugerne, selv sørge for det videre arbejde. Der skal være meget stor opbakning ca. Alle i en 
landsby og fra første spæde ”spadestik” til et slutresultat omkring 3-4 år ��� 

http://www.termonet.dk/

