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Fjernvarmeprisen i Næstved Kommune falder
Over de seneste 3 år er fjernvarmeprisen for 4 andelsejede fjernvarmeselskaber i Næstved
Kommune faldet mellem 4,3% og 17,6%. Samtidig med at fjernvarmeprisen er faldet har de 4
selskaber også omstillet deres produktion til at være mere miljørigtig, således er 94% af produktionen i dag CO2-neutral og består af sol, flis, halm og overskudsvarme.
Der er god basis for at opnå yderligere CO2-reduktion. I Fensmark arbejdes der pt. på at øge
udnyttelsens af overskudsvarme fra Ardagh.
I Fensmark og Næstved arbejdes der ligeledes på at udvide fjernvarmeområdet, således at
flere kan få glæde af den billige og miljørigtige fjernvarme, samtidig med at det samlede CO2udslip reduceres.
Fjernvarmeselskaberne, som alle er ejet af kunderne selv, er næsten i mål med den grønne
omstilling. Der findes dog fortsat potentiale for udnyttelse af gratis overskudsvarme fra f.eks.
dagligvarebutikker, som bortkøler varme fra kølingsprocessen af deres frysere mv.
Det er ikke uden stolthed, at vi med en billig og miljøvenlig varme kan medvirke til at gøre
Næstved Kommune til et attraktivt sted at bo.
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Kilde: Energitilsynets prisstatistik.
Ønskes yderligere oplysninger kontakt:
Sandved Tornemark Kraftvarmeværk v/Formand John Holberg Nielsen tlf. 2612 6158
Fensmark Fjernvarme v/Formand Mads Elming tlf. 5554 8363
Fuglebjerg Fjernvarme v/Formand Gunnar Hansen tlf. 6068 4129
Næstved Varmeværk v/ formand Lindy Nymark Christensen tlf. 5150 8465
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