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Bestyrelsens beretning
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udviser et underskud på 7,9 mio. kr., som er 6,1 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud på 14,0 mio. kr., hvilket bestyrelsen betragter som tilfredsstillende.
Årsrapporten bliver gennemgået senere på generalforsamlingen og vil derfor ikke blive berørt
yderligere i denne beretning.
Det skal bemærkes, at Energitilsynet har anmodet om en redegørelse for hvorledes den historiske overdækning er opstået, samt hvorledes den søges afviklet. Vi har udarbejdet en redegørelse, som er tilgængelig på vores hjemmeside.
Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har i indeværende regnskabsår afholdt 11 bestyrelsesmøder, 1 strategiseminar, 1
møde omkring arkitektur på det nye flisværk og behandlet 110 sager. Evaluering af samarbejdet med direktion og internt i bestyrelsen er foretaget i maj og juni måned 2014. Konklusionen
er at samarbejdet fungerer tilfredsstillende og giver ikke anledning til ændringer i samarbejdsformen.
Repræsentanter fra bestyrelsen har derudover deltaget i følgende: Temamøde PULS i Kolding,
Borgermøde om nyt flisværk på Næstved Havn, Dansk Fjernvarmes årsmøde i København,
Dansk Fjernvarmes generalforsamling i Odense, DBDH årsmøde i Bjerringbro, Dansk Energi –
Energipolitisk konference, generalforsamling i DFF-EDB i Vejle, Dansk Fjernvarmes regionalmøde i Maribo, Nytårskur Næstved Erhverv, møde med fjernvarmeværker på Lolland-Falster,
generalforsamling i Danske Kraftvarmeværker, møde med Ejendomsudvalget ved Næstved
Kommune, temamøde om strategisk energiplanlægning i Region Sjælland, 2 energikonferencer
på Christiansborg, høring i Folketinget om fjernvarmens fremtid, Energiforum i Energitilsynet,
møder med vores energileverandør og nabofjernvarmeværker.
Over 2 dage i november 2013 afviklede bestyrelsen en studietur i Jylland, hvor vi besøgte potentielle leverandører af et flisværk, ligesom vi besøgte forskellige varmeværker med erfaring
indenfor varmeproduktion med flis.
Forsyningssikkerhedsafgift
Folketinget indførte pr. 1. februar 2013 en forsyningssikkerhedsafgift på blandt andet affald og
gas, hvilket betyder, at vores varmepris stiger pr. 1. juni 2014. Afgiften skal finansiere omstillingen af energisektoren fra at anvende fossil brændsel til mere miljøvenlige opvarmningsformer. De politiske partier bag energiforliget arbejder pt. på at fjerne forsyningssikkerhedsafgiften igen.
Imens der bliver forhandlet betaler kunderne ved Næstved Varmeværk sammenlagt 7 mio. kr.
årligt til statskassen, mens en lang række af andre varmeværker i Danmark ikke betaler til den
fælles omstilling af den danske energisektor.
Vi gør løbende brancheorganisationer og beslutningstagere opmærksom på denne usædvanlige
problemstilling, som bør stoppes snarest muligt.
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Kommunikation
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 tvangstilslutning til fjernvarme, er tilslutning til fjernvarme baseret på frivillighed og derved på rene konkurrencevilkår.
Det er derfor vigtigt, at Næstved Varmeværk har og får et stærkt varemærke og godt 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 vores central på Åderupvej. Der
udover deltager vi også med en stand på Forårsmessen i Næstved Hallerne.
Vi modtager også gerne besøg fra foreninger og andre interessentgrupper, som vil vide noget
om fjernvarmen i Næstved. Vi har således haft besøg af Socialdemokratisk Forening i Næstved, Ejendomsudvalget fra Næstved Kommune og nogle af de energipolitiske ordførere fra Folketingets partier, herunder den senere energiminister Rasmus Helveg Petersen.
For at profilere fjernvarmen, skabe et godt image og gode rammer for netværk har vi indgået
forskellige sponsorater med Næstved Boldklub og Team Rynkeby Næstved for i alt 32.000 kr.,
samt medvirket i reklamespot i TV2 Øst.
Med det formål at fremstå som en lokal, åben og troværdig leverandør af varme annoncerede
vi for første gang i marts måned i den lokale presse om de forskellige tiltag der foretages i
virksomheden. Et tiltag som forventes gentaget i den kommende tid.
Energispareaktiviteter
Som noget nyt har vi i februar måned oprettet en hjemmeside, hvor private kan sælge deres
energibesparelse til Næstved Varmeværk. Indtil nu har 27 ansøgt om tilskud via hjemmesiden.
Der udover arbejder vi på forskellige fronter for at øge kendskabet om at virksomheder og private kan sælge deres energibesparelser til Næstved Varmeværk. Vi deltager blandt andet i
Næstved Kommune og Energistyrelsens Bedre-Bolig-projekt, som er et samarbejde på tværs
af brancher som for eksempel ejendomsmæglere, finansieringsinstitutter, arkitekter, håndværkere mv., som skal fremme energibesparelser i private hjem.
Udvidelse af fjernvarmeområder og etablering af ny produktionskapacitet
I juni måned 2013 kunne de første kunder i det nye fjernvarmeområde omkring Hvedevænget
modtage fjernvarme. Indtil den 31. december 2013 var der en kampagne om gratis tilslutning.
Ved kampagnens udløb havde 45% af de mulige kvadratmeter tilsluttet sig fjernvarmen. I takt
med at gaskedlerne hos beboerne i området skal udskiftes, forventes en større tilslutning til
fjernvarme.
I september 2013 godkendte Næstved Kommune udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af nyt flisværk. Naturgasselskabet DONG klagede over Kommunens afgørelse til Energiklagenævnet. I februar måned 2014 ophævede Energiklagenævnet Næstved Kommunes afgørelse
og hjemsendte sagen til fornyet behandling i Næstved Kommune.
Næstved Kommune har i juni måned 2014 på ny godkendt projektforslaget om udvidelse af
fjernvarmeområdet og etablering af nyt flisværk. Naturgasselskabet DONG har desværre igen
indklaget projektet til Energiklagenævnet. Vi afventer nu deres afgørelse inden projektet kan
iværksættes.
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Det er fortsat vores forventning, at vi i løbet af 2015 kan tilbyde fjernvarme i området omkring
Næstved Sygehus.
Udviklingstiltag
Udvikling af virksomheden og fjernvarmen generelt indgår også som et strategisk indsatsområde. Vi deltager derfor blandt andet i et udredningsarbejde omkring strategisk energiplanlægning i Region Sjælland. Ligesom vi deltager i et udviklingsprojekt om varmepumper i fjernvarmesystemet, som er støttet af Elforskningsrådet.
Motivationstarif
For at stille kunder, der udnytter energien optimalt og kunder der ikke udnytter energien optimalt ens og imødegå problemstillingen omkring manglende rørkapacitet, er der pr. 1. juni
2013 indført en motivationstarif.
Varmeforbruget måles i dag i MWh. Denne metode tager ikke højde for, hvor godt den enkelte
kunde udnytter energien. En kunde der udnytter energien dårligt (dårlig afkøling) koster mere
i fællesudgifter end en kunde der udnytter energien optimalt.
Vi har i årets løb tilskrevet kunder som udnytter energien dårligt og tilbudt forskellige former
for råd og vejledning.
På grund af dårlig afkøling har 451 kunder i dette regnskabsår modtaget en ekstraregning på i
alt 274.000 kr. For at give vores kunder en god mulighed for at indrette deres varmeanlæg til
en god afkøling inden der udløses en motivationstarif har afkølingskravet kun været 20 grader,
hvor vores tekniske bestemmelser foreskriver en afkøling på 30 grader. I det kommende varmeår udløses motivationstariffen ved afkøling på under 25 grader mod tidligere 20 grader.
Den forventede udvikling
Næstved Kommune har vedtaget en varmeplan og klimaplan med den målsætning at reducere
CO2-udledningen i de kommende år. Som følge heraf skal naturgas udfases til fordel for CO 2neutral fjernvarme. Fjernvarmen dækker i dag 50% af Næstved bys varmeforbrug. Den øvrige
del af byen er hovedsageligt dækket af individuelle naturgasfyr. I 2035 skal fjernvarmen
dække 90%.
20% af fjernvarmeproduktionen er i dag baseret på naturgas. Denne produktion skal ligeledes
udfases til mere CO2-neutral varmeproduktion.
Bestyrelsen har med udgangspunkt i disse overordnede planer vedtaget en strategi, hvor der
planlægges en ny produktionskapacitet, som dels skal erstatte den nuværende naturgasbasererede fjernvarme og dels indgå i den samlede produktion af fjernvarme i forbindelse med udvidelse af det eksisterende fjernvarmemarked.
I takt med at Næstved Kommune behandler og godkender vores projektforslag forventes et
stigende salg og produktion af fjernvarme i fremtiden.
Vi har indledt et samarbejde med Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a med henblik
på en fusion med Næstved Varmeværk, samt etablering af en transmissionsledning fra Næstved til Menstrup og Hyllinge.
I det omfang bestyrelserne i de respektive selskaber kan blive enige om betingelserne for en
fusion, skal der afholdes 2 ekstraordinære generalforsamlinger med henblik på en godkendelse
af fusionen.
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Jeg skal være ærlig og indrømme at bestyrelsen gerne havde set, at vi var nået længere i udviklingen omkring udbygningen af fjernvarmeområdet, men må konstatere, at vi ofte støder på
forhindringer, der ligger udenfor vores handlemuligheder, som forsinker processen unødigt.
Vi er ærgerlige over, at vi ikke kan give potentielle nye kunder klar besked om hvorvidt fjernvarmen kommer i deres område og ikke mindst hvornår. Det betyder, at vi mister kunder, som
står overfor udskiftning af deres gasfyr, som vælger en udskiftning fremfor at afvente de endelige planer for fjernvarmens udbredelse.
Jeg kan oplyse, at varmeværket har 50-års jubilæum i 2015. Som I vil komme til at høre nærmere om hvordan det markeres.
Bestyrelsen vil igen i år rette en stor tak til Varmeværkets personale, som har ydet en stor
indsats, for at sikre en stabil og sikker varmeforsyning i Næstved. Det gode ry og rygte medarbejderne har blandt vores kunder er velfortjent.
Slutteligt vil jeg gerne takke andelshaverne for den opbakning I har givet denne bestyrelse. En
opbakning som jeg håber vil resultere i genvalg til bestyrelsesposterne senere på generalforsamlingen.
Tak for opmærksomheden.

Lindy Nymark Christensen
Formand
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