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Høringsbrev vedr. projektforslag for fjernvarmeforsyning af 14
energidistrikter i Næstved
Næstved Varmeværk A.m.b.a. søger om godkendelse af et projektforslag
for fjernvarmeforsyning af 14 energidistrikter i Næstved, som pt. er udlagt
til individuel naturgasforsyning.
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Jf. § 25 i Projektbekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen skriftligt
underrette berørte forsyningsselskaber, kommuner og grundejere, der skal
afgive areal eller pålægges servitut, med henblik på at indhente eventuelle
bemærkninger til projektforslaget, inden der kan træffes afgørelse i sagen.
Kopi af projektforslaget er derfor dags dato fremsendt til høring hos Dansk
Gas Distribution A/S og AffaldPlus.
Projektforslaget er modtaget d. 5. juli 2017 og er en revideret udgave af det
oprindelige projektforslag modtaget d.15. juni 2017. Projektforslaget er
udarbejdet af COWI A/S på vegne af Næstved Varmeværk A.m.b.a.
Projektet
Projektet indebærer ændring af områdeafgrænsningen mellem eksisterende
naturgasområder og fjernvarmeområder i Næstved og etablering af
fjernvarmedistributionsnet i de 14 energidistrikter. Forsyningsområdet og
udbygningstakten fremgår af projektforslagets kapitel 5. De enkelte
delområder og ledningstracé fremgår af bilag a.
Jf. projektforslaget leveres det øgede fjernvarmebehov primært fra
AffaldPlus, suppleret med spids- og reservelast fra eksisterende
naturgasfyrede kedler hos Næstved Varmeværk A.m.b.a.
1

Bekendtgørelse nr. 825 af 24/06/2016 om godkendelse af projekter for kollektive
varmeforsyningsanlæg
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Projektforslaget stiller ikke krav om tilslutning til fjernvarmenettet. Ved evt.
godkendelse af projektforslaget, forventes alle eksisterende tinglyste pligter
vedr. tilslutning til naturgasnettet i de berørte områder ophævet og aflyst i
Tingbogen.
Fjernvarmeprojektet holdes op mod referencen som er fortsat individuel
naturgasforsyning.
Samfundsøkonomien
Jf. Projektforslaget vil fjernvarmeprojektet sikre en samfundsøkonomisk
gevinst på 21 mio. kr. over en 20-årig periode. Emissionerne er værdisat og
indgår i de samfundsøkonomiske beregninger. Følsomhedsberegningerne
viser, at der er negativ samfundsøkonomi ved høj kalkulationsrente, højere
investeringer, lavere varmebehov, CO2 pris som indenfor kvotesektoren
samt længere levetid på naturgaskedler. Øvrige følsomhedsberegninger
falder positivt ud.
Selskabsøkonomi og brugerøkonomi
Jf. projektforslaget er der et selskabsøkonomisk underskud det første år,
hvorefter der er et driftsøkonomisk overskud i årene herefter. Den
akkumulerede værdi er ca. 76 mio. kr. Der er medregnet
kompensationsbetaling til Dansk Gas Distribution A/S.
De brugerøkonomiske beregninger viser en fordel for fjernvarmeprojektet..
Se medsendte projektforslag for øvrige tekniske og økonomiske detaljer.
Høringsperiode og praktiske oplysninger
Den lovpligtige 4 ugers høringsperiode er forlænget pga. ferieperioden.
Høringssvar skal være Næstved Kommune i hænde senest d. 20. august
2017. Høringssvar sendes elektronisk til Næstved Kommune, Center for
Plan og Miljø, att. Helle Juncker Hansen på Blivhoert@naestved.dk
Hvis der er tekniske spørgsmål eller behov for yderligere information om
projektforslaget, bedes henvendelsen rettes til Kurt Madsen fra COWI på tlf.
5640 0000 eller 5640 2583 (direkte).
Afhængigt af høringssvarenes karakter og omfang, forventes projektforslaget
behandlet på Teknisk Udvalgs møde d. 5. oktober 2017.
Venlig hilsen
Helle Juncker Hansen
Varmeplanlægger
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