Vision for Næstved Varmeværk
Næstved Varmeværk vil være den enkelte borgers og virksomheds foretrukne leverandør af varme.
Det vil ske ved at:
 tilbyde en varmeløsning, der er mere konkurrencedygtig end nogen alternativer i Næstved by
 Produktion baseret på forskellige brændselstyper
 Køb fra konkurrencedygtige underleverandører
 Konstant at udvikle nye og mere miljørigtige og effektive former for produktion, forsyning og distribution

Mål for Næstved Varmeværk 2012-2017
Formål (med udgangspunkt i visionen)
1.

2

At tilbyde en varmeløsning, der er mere
konkurrencedygtig end nogen alternativer i Næstved
by
1.1 Etablering af egne produktionsfaciliteter
1.2 Nye kunder
1.3 Ny aftale med Affaldplus
1.4 Markedsføring/imageudvikling
1.5 Billig fjernvarme
1.6 Udvidelse af leveringsgrænsen

Produktion baseret på forskellige brændselstyper
2.1.
Jf. 1.1
3.
Køb fra konkurrencedygtige underleverandører
3.1.
Jf. 1.3.
4.
Konstant at udvikle nye og mere miljørigtige og
effektive former for produktion, forsyning og
distribution
4.1.
Etablering af miljøcenter
4.2.
Kompetenceudvikling i NV
5. NVs arbejde og relationer
5.1. Udvikling af bestyrelse og ledelse
5.2. Kontakt med nøglepersoner
5.3. Lobbyisme og presseomtale

Mål inden for 1 år

Mål inden for 5 år

1.1. Værk og udvidelse af fjernvarmeområde
projekteret
1.2. …
1.3. …
1.4.
a) Gennemførelse af
tilfredshedsundersøgelse blandt
eksisterende kunder
b) Konstateret gennemført
salgsfremstød og presseomtale
1.5. …
1.6. Etableret tilbud om udvidet serviceordning
og salg af konkurrencedygtig unit
2.

1.1. Værk opført og idriftsat inden 2015
1.2. 50% tilslutning i nye områder
1.3. Aftale om billigere leverancer af varme
baseret på affald
1.4. Tilfredshedsprocent på mindst 90 blandt
alle kunder
1.5. Blandt den billigste tredjedel af
fjernvarmeværker i Danmark
1.6. …

4.1. Samarbejdsforum med relevante aktører på
energi- og miljøområdet er etableret
4.2. Kompetenceudvikling

4.1. Center for forskning og udvikling inden for
bæredygtig energi og miljø er etableret
4.2. Fortsat

5.1. Afholdes årlig bestyrelseskonference
5.2. Etableret relevante kontakter
5.3. 4 positive presseomtaler

5.1. …
5.2. Videreudvikling af kontakter

