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Referat til Ekstraordinær bestyrelsesmøde

Sted Strandparken 19, 7900 Nykøbing Mors - Mødelokale Klosterbugten

Deltagelse via Temas er en mulighed
Tidspunkt Tirsdag, 17. januar 2023, kl. 19:00

Deltagere Peter Therkildsen, PT
Poul Kristensen, POK
John Christiansen, JC
Henrik Kristensen, HEK
Ansgar Nygaard, ANN
Allan Riis Larsen, ARL
Christian Lyndrup, CHL
Vivian S. Søndergaard

Øvrige deltagere

Bemærkninger Referent - Louise Kvist

Allan Riis Larsen deltager i mødet via Microsoft Teams

Fraværende
Afbud

Mødet slut Kl. 21:15
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1. Godkendelse af dagsorden åben

Beslutningspunkt

Indstilling
Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden

Sagsbeskrivelse
Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden

Økonomisk konsekvens
Ingen

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 17. januar 2023:
Poul Kristensen erklæres inhabil i punkt 3 og forlod lokalet under punktets behandling.

2. Ansøgning af fjernvarmepuljen til konvertering af 
gaskunder i Nykøbing åben

Beslutningspunkt

Indstilling
Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte, hvorvidt Morsø Varme A/S skal gennemføre projektforslaget og 
ansøge Fjernvarmepuljen om tilskud til konvertering af gaskunder i Nykøbing til fjernvarme jf. beskrevet 
projektforslag.

Sagsbeskrivelse
Morsø Kommunes varmeforsyningsplan har lagt op til at alle gaskunder i (bl.a.) Nykøbing og omegn skal 
tilbydes fjernvarme.

I den forbindelse er der dialog mellem øens fjernvarmeselskaber for at finde en struktur og fremtidig plan 
for fjernvarmen på Mors. Disse drøftelser foregår fortsat. 

Cowi har udarbejdet et projektforslag til konvertering af gaskunder i Nykøbing som beløber sig på forventet 
301 mio.kr. og med en tidsplan der hedder 2023 – 2028. (Projektforslaget er vedhæftet).

Fjernvarmepuljen åbner for ansøgninger om tilskud til konvertering af gaskunder d. 23/1 2023 kl. 10.00. 
Puljen forventes at tømmes hurtigt. Da der endnu ikke er fastlagt en struktur på den fremtidige 
organisering af fjernvarmeselskaberne på Mors, har Morsø Kommune anmodet Morsø Varme A/S om at 
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være ansøger. Dette sker for at sikre konverteringsprojektet en mulighed for tilskudsmidler. 
Tilskudsmidlerne beløber sig til 20.000 kr. pr. tilslutning til ca. 77 % af forbrugerne, til ca. 19,8 mio.kr.

Fjernvarmepuljen har i 2023 195,3 mio.kr. til uddeling. På styrelsens hjemmeside skriver de, at det 
forventes, at der kommer flere midler til i løbet af året. 

Ved at Morsø Varme ansøger om tilskud til fjernvarmepuljen, forpligter selskabet sig også til at gennemføre 
konverteringsprojektet (projektforslaget) – under visse betingelser:

 At den anvendte varmekilde er fjernvarme
 At kommunen godkender projektforslaget
 At der opnås tilsagn om tilskud fra fjernvarmepuljen
 At projektet gennemføres i en periode på max 5 år fra modtagelse af tilsagn
 At der opnås minimums tilslutning af kunder jf. projektforslaget

Projektforslaget

Projektforslaget er udarbejdet ud fra en anvendelse af begge værkers ledningsnet. Derudover indeholder 
projektforslaget: 

 Etablering af varmekilde (9 MWh varmepumpe og 6.000 m³ akkumuleringstank)
 Opgradering af eksisterende ledningsnet 
 Udvidelse af ledningsnet (se nedenstående billede)
 Etablering af fjernvarme units i boliger
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Område 1 – Syd Tødsø, Vodstrup, Del af Bjørndrupvej, Del af Nørrebro

Område 2 - 
Nordøst del af Nykøbing (primært industri) 
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Område 3 – Sydbyen. Område 3 deles igen op i 3 delområder (Nord, Syd, Øst)

Forventet tidsplan;
· Startår - Nykøbing 1 – 2026 (ngas + olie til 2028)
· Startår - Nykøbing 2 – 2026 (ngas + olie til 2028)
· Startår - Nykøbing 3 Nord – 2024 (ngas + olie til 2028)
· Startår - Nykøbing 3 Syd – 2025 (ngas + olie til 2028)
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· Startår - Nykøbing 3 Øst – 2026 (ngas + olie til 2028)

Økonomisk konsekvens
Cowi har foretaget et estimat for projektet på baggrund af erfaringstal, men den endelige økonomi kendes 
først, når detailprojekteringen foretages

Investering i mio. kr.
Ledningsopgradering 10,0
Distributionsnet 115,9
Stikledninger m.m. 47,8
9 MW varmepumpeanlæg inkl. grundkøb 90,0
6.000 m³ akkumuleringstank 7,5
Fjv. unit, bolig m.m. 30,5
Fjernvarmecentral og ledningsnet m.m. samlet 301,7

Der ansøges om tilskudsmidler fra fjernvarmepuljen på ca. 19,8 mio.kr.

Bilag:
Henvendelse fra Morsø Kommune .pdf
Projektforslag for konvertering af gaskunder i Nykøbing.pdf
Investeringsestimat for konvertering af Nykøbing.pdf

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 17. januar 2023:
Bestyrelsen drøftede og godkendte projektforslaget, og besluttede, at Morsø Varme A/S ansøger om 
tilskuddet til konvertering af gaskunder til fjernvarme.

3. Lukket lukket

4. Lukket lukket

http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2023-840
http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2023-841
http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2023-842
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5. Eventuel åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 17. januar 2023:
.

6. Underskriftsark åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 

___________________________________ ___________________________________

Dato Peter Therkildsen Dato John Christiansen

___________________________________ ___________________________________

Dato Henrik Kristensen Dato Ansgar Nygaard



Side 9 af 9

___________________________________ ___________________________________

Dato Allan Riis Larsen Dato Poul Kristensen

___________________________________

Dato Christian Lyndrup

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 17. januar 2023:
.


