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Stiftet
Organisation

Bestyrelse
Kunder (målere)
Kundeanlæg
Omsætning
Balancesum
Ansatte

e

1965
A.m.b.a.
Ikke profit
7 medlemmer
6.300
3.300
123 mio. kr.
318 mio. kr.
18 

Om Næstved Fjernvarme



Nøgletal:
Varmesystem I Næstved: 60% Fjernvarme

30% Gas
10% andet

Affaldsvarme 93%
Egenproduktion, gas 7%
Back-up på produktion: 100%
Kedelcentraler 6
Kapacitet: 108 MW
Ledningsnet: 190 km (canal)
Opvarmet areal: 2,0 mio.m2



Udvidelse af fjernvarmeområder:

- Tidshorisont: 5 år

- 50.000 MWh (245.000 MWh – 20%)

- 1.657 boligenheder (5.400 – 32%)

- 550.000 M2 (1.847.981 M2- 30%)

- 28 MW (80 MW – 35%)



Udrulning af fjernvarme

Barriere:
• Mangler afklaring af den fremtidige regulering. Læs: hold fingrene 

væk.
• Mangler afklaring af den fremtidige afgiftsstruktur. Den sag er over 

10 år gammel.
• Mangler afklaring af fremtiden for affaldsforbrændingsanlæg.
• Afskaf det bureaukratiske system for at modtage tilskud.
• Skab større sikkerhed for at tilskudspuljerne ikke stopper midt i et 

konverteringsprojekt og at disse er tilstrækkelige store til at kunne 
klare opgaven.

• Kommunerne mangler magt til at gennemføre den grønne omstilling.



Udrulning af fjernvarme

Hvad gør vi nu på kort sigt:
• Kommunerne skal lade være med at bruge flere ressourcer på 

bestille analyser hos konsulentvirksomheder.
• Kommunerne skal bruge Varmeforsyningslovens §8 og bestille et 

projektforslag hos fjernvarmeselskaberne, så flest mulige borgere i 
selskabets naturlige område kan få fjernvarme.

• Kommunerne skal ligeledes anmode fjernvarmeselskaberne om 
udarbejdelse af projektforslag for mindre bysamfund. Processen skal 
faciliteres af fjernvarmeselskaberne og kommunernes skal betale 
omkostninger hertil.



Udrulning af fjernvarme

Udfordringer:
• Leveringsproblemer med materialer (rør, målere, units mv.)
• Mangler mandskab.
• Stor usikkerhed om anlægsprisen.
• Stor usikkerhed om de anlægspriser og brændselspriser, der ligger til 

grund for beregningen af kundens tilslutningsbidrag, så eksisterende 
kunder holdes skadesløs.



Fjernvarme til resten af Næstved by ca. 
4.000 ejendomme.
Investeringsomfang:

- ledningsnet ca. 600 mio.kr.
- produktionsanlæg ca. 200 mio.kr.



En refleksion.

Hvad nu hvis bare en 
af 3 energiministre 
havde lyttet til 
fjernvarme-branchen 
for over 6-9 år siden. 
??


