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Næstved, den 26. maj 2021

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Periodens resultat udviser et underskud på 10,4 mio.kr. Der var forventet et underskud på
14,5 mio. kr. Det bedre resultat på 4,1 mio. kr. betragter vi som tilfredsstillende.
I forhold til budgettet skyldes det bedre resultat hovedsageligt den milde vinter, som har givet færre omkostninger til spidslastbrændsel, som er dyrere end den normale affaldsvarme.
Den endelige afregning af affaldsvarmen for 2019 har også bidraget positivt til årets resultat.
Kapacitetsomkostningerne har samlet været 0,4 mio.kr. mindre end budgetteret. Det skyldes
en række mindre forhold, som ikke kan henføres til en enkelt begivenhed.
Sammenlagt skylder Næstved Fjernvarme kunderne 4,1 mio.kr., som tilbagebetales til kunderne i 2021.

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har i regnskabsperioden afholdt 8 bestyrelsesmøder og behandlet 76 sager.
Næstved Fjernvarme er medlem af organisationerne Dansk Fjernvarme, Danish Board of District Heating (DBDH), DFF-EDB, Dansk Fjernvarmes Handelsselskab (DFH), Foreningen Danske Kraftvarmeværker og Næstved Erhvervsforening. Medlemmer af bestyrelsen har deltaget
i en række arrangementer og generalforsamlinger under disse organisationer.
Generelt er bestyrelsens arbejde tilrettelagt så vi følger Dansk Fjernvarmes vejledning om
kodeks for godt bestyrelsesarbejde i fjernvarmeselskaber.

Motivationstarif og fjernvarmeeftersyn
I 2019 valgte vi at ansætte en energimontør yderligere for at styrke indsatsen overfor kunder, der ikke udnytter energien effektivt. Det vil sige at kunden har en for høj retur temperatur.
I dag betaler kunder 1% af de variable bidrag pr. grad returtemperaturen er over 50 grader i
motivationstarif. Det vil sige, at hvis returtemperaturen er 52 grader betales 2% ekstra i motivationstarif.
I 2019 og 2020 besøgte vi henholdsvis 622 og 339 kunder. Effekten af besøgene er ikke udeblevet. I regnskabsåret 2016/17 opkrævede vi en motivationstarif på i alt 1,4 mio.kr. I indeværende regnskabsår har vi kun opkrævet 0,2 mio. kr. Vi har således sparet vores kunder
for 1,5 mio.kr. inkl. moms.
På grund af kundernes øgede energieffektivitet er det lykkedes at minimere ledningstabet
med ca. 3.000 MWh om året, svarende til en værdi på 1,1 mio.kr. årligt.
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Energibesparelsen i ledningsnettet er indberettet til Energistyrelsen i 2020, hvorved vi sparer
på køb af energibesparelser for at opfylde vores energispareforpligtelse overfor staten. Den
sparede omkostning har en engangsværdi på 1,0 mio.kr.
Grænsen for returtemperaturen på 50 grader for betaling af motivationstarif blev i sin tid sat
højt for at give vores kunder en rimelig chance for at gøre noget ved deres varmeanlæg. I
vores tekniske bestemmelser er det anført, at kundens varmeanlæg skal dimensioneres til en
maksimal returtemperatur på 40 grader.
En gennemsnitlig returtemperatur på 50 grader er meget høj. Bestyrelsen vil derfor i den
kommende tid vurdere om der skal justeres i returtemperaturgrænsen for betaling af motivationstarif, så grænsen i højere grad relaterer sig til de tekniske bestemmelser.

Kommunikation og PR
Det er et erklæret mål, at vores varmepris skal være blandt den billigste 1/3 af alle fjernvarmeværker i Danmark. En af måderne, at få en lavere varmepris på, er ved at udvide kundeunderlaget. Modsat tidligere, hvor der var tilslutningspligt til fjernvarme, er tilslutning til
fjernvarme baseret på rene konkurrencevilkår.
Det er derfor vigtigt, at Næstved Fjernvarme fastholder sit stærke varemærke, image og netværk i Næstved, så vi kan tiltrække nye kunder.
Opbygning af et stærkt varemærke sker på flere måder. Vi holder åbent hus ved Kulturnatten, hvor kommende såvel som eksisterende kunder kan besøge en af vores centraler.
Vi modtager også gerne besøg fra foreninger, skoler og andre interessentgrupper, som vil
vide noget om fjernvarmen i Næstved.
For at profilere fjernvarmen, skabe et godt image og gode rammer for netværk har vi indgået
sponsorater med Arena Næstved, Næstved Boldklub og Næstved Basketball Klub.
I årets løb har vi haft flere positive historier i aviser, fagtidsskrifter, radio og TV. I vores
brancheblad Dansk Fjernvarme fik vi sågar en forsideartikel.
På grund af CORONA-restriktioner fik vi desværre ikke afholdt vores annoncerede andelshavermøde. Vi håber meget, at vi kan gennemføre mødet i efteråret 2021.
I forbindelse med udvidelse af fjernvarmeområdet har vi afholdt 3 store informationsmøder i
årets løb, som tiltrak ca. 200 personer pr. arrangement. Derudover har vi afholdt 10 havemøder.

Anlægsarbejder og udvidelse af fjernvarmeområdet.
2020 er år 1 i en ny æra for Næstved Fjernvarme. Efter mange års kamp lykkedes det i november 2019, at få de nødvendige myndighedsgodkendelser af vores 5 års plan for udvidelse
af fjernvarmeområdet.
Pr. 15. januar 2020 fik vi tilstrækkeligt med tilmeldinger fra nye kunder, til at vi kunne opstarte anlægsarbejdet i Grimstrup-området. Anlægsarbejdet blev afsluttet i december måned
2020.
I alt er der tilsluttet 153 ejendomme i alt 42.092 m2, svarende til 73,6% af de samlede kvadratmeter af ejendomme med et vandbårent system i området.
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I december måned 2020 blev der indgået leveringsaftale om levering af fjernvarme til en stor
del af bygningsmassen på Maglemølle. Anlægsarbejdet udføres i 2021.
Pr. 1. november 2020 fik vi tilstrækkeligt med tilmeldinger fra nye kunder i Åderup-kvarteret
og dele af Sydbyen, hvorfor vi vil opstarte anlægsarbejdet i marts 2021. I skrivende stund
har 828 kunder/ejendomme i alt 114.147 m2 valgt fjernvarme svarende til 71% af de samlede kvadratmeter i området.
Bygherren for henholdsvis Næstved Retailpark øst for Næstved Megacenter og Stenlængeområdet har begge valgt fjernvarme, hvorfor der også vil blive etableret fjernvarme i disse områder.
Vi er både stolte og ydmyg over den store tillid I har vist Næstved Fjernvarme og jeg vil
gerne byde alle jer nye andelshaver velkommen i familien.

Samhandel med affaldsvarmeleverandøren og fremtidig varmepris
I perioden 2016 til 2021 er affaldsvarmeprisen steget med 30% fra 75 kr./GJ til 98 kr./GJ.
En af hovedårsagerne hertil er at omkostningen til køb af CO2-kvoter er steget fra 0 kr. til
10,6 mio.kr. Indtil nu er det lykkedes at holde vores egen fjernvarmepris i ro, da vi har haft
et stort overskud fra tidligere år, som i stor grad er tilbagebetalt til kunderne. Vores pris for
2021 vil derfor stige.
I den varmepris vi betaler til affaldsvarmeleverandøren er indregnet omkostninger til køb af
CO2-kvoter, som udover varmeproduktion, også dækker CO2-udledning til bortkølet energi og
el-produktion. Det er vores opfattelse, at vi kun skal afholde CO2-kvote-omkostninger vedrørende den varme der leveres til os. Vi har indbragt dette spørgsmål til Forsyningstilsynets afgørelse.
I varmeprisen er der også indregnet omkostninger til administration og PR, som affaldsvarmeleverandøren udfører på vegne af ejerkommunerne. Det omtales som ”kommuneservice”.
Det er vores opfattelse, at den omkostning ikke kan indregnes i varmeprisen. Vi har ligeledes
indbragt dette spørgsmål til Forsyningstilsynets afgørelse.
Efter ansøgning fra affaldsvarmeleverandøren har Forsyningstilsynet i et nyt udkast til en afgørelse tilladt, at affaldsvarmeleverandøren kan opkræve 4,2 mio.kr. i forrentning af indskudskapital. Forsyningstilsynet har opgjort, at vi har betalt 3,7 mio.kr. I et tidligere udkast
til afgørelse havde Forsyningstilsynet givet tilladelse til en forrentning på 10,7 mio.kr.
Næstved Byråd har besluttet, at de vil tage stilling til forrentningssagen når den endelige afgørelse foreligger.

Produktionskapacitet
Vi har i dag 100% backup på varmeforsyningen i tilfælde af at vores primære energikilde fra
affald svigter, hvilket sker en gang imellem.
Flere af vores kedelcentraler er ældre og skal renoveres i den nærmeste tid. Det er besluttet,
at vi fastholder vores høje forsyningssikkerhed og backup nord for jernbanen. For stadigvæk
at kunne være en funktionsdygtig reservekapacitet betyder det, at kedelcentralen på Ejlersvej bliver renoveret for 6,2 mio.kr. i 2021.
Det blev overvejet om centralen skulle nedlægges og forsyningssikkerheden skulle sikres ved
en ny transmissionsledning under jernbanen ved Hvedevænget eller kedelkapaciteten skulle
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flyttes til Ny Holsted centralen. Begge disse løsninger var dog væsentligt dyrere end den
valgte renoveringsløsning.
Det er besluttet, at vi i 2022 anlægger en ny fjernvarmeledning i Havnegade, som skal erstatte kedelcentralen på H.C. Andersensvej, som derefter skal tages ud af drift.

Ny regulering af fjernvarmebranchen
Folketinget har vedtaget, at fjernvarmebranchen skal underlægges en ny økonomisk regulering. Klima-, energi- og bygningsministeren har for nylig udmeldt, at den nye regulering ikke
iværksættes i nærmeste fremtid.
Med den klare forventning om at Folketinget besinder sig og helt dropper den planlagte regulering, kan vi kun bifalde ministerens udmelding.
Den planlagte regulering er et stort, dyrt og bureaukratisk system, som højst sandsynligt giver en højere varmepris og i øvrigt ikke bringer nogen værdi for fjernvarmekunderne.
Medarbejdere ved Næstved Fjernvarme deltager i det lovforbedrende arbejde og forsøger
derved at minimere skaderne for vores fjernvarmekunder.
Bestyrelsen har ikke noget problem med at blive kigget efter i kortene, men vi vil ikke lægge
skjul på, at vi er stærkt utilfredse med den nye regulering, som i vores øjne er totalt tidsspild.
Vi vil hellere bruge vores tid og fokus på forsyningssikkerhed, service og lav varmepris end
et tungt bureaukratisk system, der ikke bringer nogen værdi for vores andelshavere.

Den forventede udvikling
I november måned 2019 fik vi fra Energiklagenævnet den endelige og længe ventede godkendelse af udvidelsen af fjernvarmeområdet. Umiddelbart derefter iværksatte vi udrulningsplanen i Grimstrup-området.
Ud over Grimstrup-området er det samlede projekt opdelt i yderligere 4 etaper over de næste 4 år for perioden 2021 til 2024.
Vi modtager til stadighed mange henvendelser fra andre dele af Næstved by om muligheden
for fjernvarme. I samarbejde med Næstved Kommune undersøger vi pt. om det er muligt at
efterkomme den øgede efterspørgsel.
Ud over at udvidelse af fjernvarmeområdet vil præge fremtiden, vil ændring af vores varmeproduktion også være et emne, der skal analyseres nærmere.
98% af varmeproduktionen dækkes i dag af affald. I skrivende stund arbejder lovgivere meget med reguleringen af affalds- og fjernvarmesektoren og afgiftssystemet, der skal understøtte den grønne omstilling. Meget tyder på, at eldrevne varmepumper bliver den nye produktionsform, der er mest bæredygtig og rentabel.
I samarbejde med eksterne konsulenter, varmeplanmyndigheden og nuværende energileverandør undersøger vi derfor forskellige produktionsscenarier, der enten skal supplere eller
helt erstatte den eksisterende affaldsvarme.
Afslutningsvis vil jeg rette en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og tak til pressen og Næstved Kommune for det gode samarbejde.
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Trods årets CORONA-restriktioner, hvor mange af medarbejderne i store dele af året har arbejdet hjemmefra, er det lykkedes selskabets medarbejdere, at holde godt gang i anlægsarbejderne, så vores mange nye kunder har fået fjernvarme til tiden.
Ved at udvise stor påpasselighed er det ligeledes lykkedes, at opretholde forsyningssikkerheden, da ingen af selskabets medarbejdere er blevet smittet med COVID-19.
Vi ved at det, både privat og arbejdsmæssigt, har krævet en ekstraordinær indsats at holde
sig smittefri og undgå unødig kontakt med andre. Der skal derfor lyde en stor tak fra bestyrelsen til medarbejderne for deres indsats.
Tak for ordet.

Bestyrelsesformand Lindy Nymark Christensen
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