
 
 

 

Nordborg Kraftvarmeværk bliver afviklet 

- Pressemeddelelse udsendt den 26. maj 2020 

 

 

Nordborg Kraftvarmeværk bliver afviklet 
Bygningerne på Mellemvej i Nordborg bliver revet ned, og grunden fuldstændig oprenset.  

Maskinerne på Nordborg Kraftvarmeværk har produceret fjernvarme siden 1994 - men når det nye Nordals 

Fjernvarmeværk i Havnbjerg bliver taget i brug den 1. juli, bliver det gamle kraftvarmeværk afviklet.  

- Nordborg Kraftvarmeværk er et ældre værk fra en anden tid, og vi glæder os til at kunne forsyne kunderne 

med bæredygtig og CO2-neutal fjernvarme fra det nye Nordals Fjernvarmeværk, fortæller Hans Erik 

Kristoffersen, direktør for Sønderborg Forsyning.  

Sønderborg Forsyning overtog driften af Nordborg Kraftvarmeværk i 2009. 

 

 



 
 
Industrigrund bliver renset i 9 meters dybde 

I forbindelse med afviklingen er industrigrunden på Mellemvej i Nordborg, hvor Nordborg Kraftvarmeværk 

har ligget siden 1994, blevet grundigt undersøgt. Her fandt man desværre en mere end 20 år gammel 

olieforurening. 

- Forureningen menes at stamme fra læk i perioden 1994-2002. Det drejer sig om smøreolie, der er sivet ud 

i jorden over en længere periode, siger Hans Erik Kristoffersen, og understreger, at der ikke er grund til 

bekymring i forhold til forurening af det dybtliggende grundvand: 

- Smøreolie er en meget tung olie, der binder sig til jorden, og derfor er det dybtliggende grundvand ikke 

berørt. Vi går grundigt til værks og fjerner jorden 9 meter ned og foretager dermed en fuldstændig 

afgravning af området. Vi gør det, der skal til for at fjerne forureningen, afslutter Hans Erik Kristoffersen. 

Når Nordborg Kraftvarmeværk er taget ud af drift pr. 1. juli, bliver bygningerne revet ned, og herefter 

starter oprensningen af grunden. Omkostningerne til rensning af grunden forventes at blive 4 mio. kr.  

 

FAKTA 

Nordborg Kraftvarmeværk blev grundlagt i 1994 og har produceret fjernvarme til omkring 1.200 kunder i 

Nordborg-området. Sønderborg Forsyning overtog værket i 2009.  

Det helt nye Nordals Fjernvarmeværk i Havnbjerg vil fra den 30. juni i år levere fjernvarme til alle de 

kunder, der tidligere er blevet forsynet fra Nordborg Kraftvarmeværk.  

De fire varmecentraler i Østerlund, Havnbjerg, Langesø og Fejøvej i Nordborg, der har distribueret 

fjernvarmen fra Nordborg Kraftvarmeværk til kunderne, vil blive erstattet af moderne pumper.  
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