Til
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Garantiprovision ved kommunegaranterede lån
På grund af risikoen for tab ved at afgive kommunegaranti til fjernvarmeprojekter har Næstved
Byråd besluttet, at indføre en provision på 1%. Næstved Kommune har efterfølgende nedsat
provisionen til 0,75% blandt andet med følgende begrundelse: ”Det er indgået i vurderingen af
denne justering, at andre kommuner opkræver mindre end Næstved kommune gør aktuelt
med 1%”.
Vores brancheorganisation Dansk Fjernvarme oplyser, at der jævnfør gældende regler skal foreligge en konkret risikovurdering for tab ved det enkelte kommunegaranti-engagement eller
samlet inden for en branche, som for eksempel fjernvarmebranchen i Næstved Kommune. Os
bekendt er der ikke foretaget denne vurdering. Hvis Næstved Kommune foretog en reel risikovurdering vil konklusionen være, at risikoen er så lav at den knapt ville kunne måles, hvilket
garantiprovisionen burde afspejle.
Vi står overfor, at skulle lave massive investeringer i den af Næstved Kommune besluttede
grønne omstilling, hvor CO2-tung varmeproduktion skal erstattes med CO2-neutral varmeproduktion som f.eks. halmkedel, solvarmeanlæg og flisværk mv. I Næstved by baseres omstillingen til fjernvarme på frivillighed, det betyder at det er altafgørende at fjernvarmeprisen er
konkurrencedygtig i forhold til andre opvarmningsformer.
Næstved Kommunes alt for høje garantiprovision modarbejder den grønne omstilling og gør at
vi ikke når de, af Kommunen fastsatte, helt nødvendige CO2-reduktioner, til skade for miljøet.
Garantiprovisionen medvirker også til at fastholde en høj varmepris i barmarksværkerne i
landdistrikterne med de negative konsekvenser det nu har for udviklingen i landsbysamfundet.
Vi skal derfor henstille, at Næstved Byråd foretager en fornyet risikovurdering af kommunegaranterede lån til fjernvarmebranchen i Næstved Kommune.
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