Lokalrådets løbende projekt
Grundet coronanedlukningen har lokalrådet desværre været forhindret i afholdelse af møder.
Lokalrådet har på flere møder drøftet fremtidens varmeforsyning for vores området, set i lyset af den
udfasning af naturgasforsyningen som vil ske.
På vore seneste møde i november 2020 blev der derfor nedsat en lille gruppe som skulle arbejde med
et bud på fremtidens varmeforsyning i vores område
Hvad er vores forventning til projektresultatet
Det er lokalrådets ønske at projektes resultat vil kunne præsenteres for alle interesserede borger på
et borgermøde

Lokalrådet forventer at kunne redegøre for hvorvidt der er mulighed for fjernvarme, eller om
der evt. er andre løsninger man bør undersøge, såfremt fjernvarme ikke er en mulighed.
Det er ligeledes vores forventning at resultatet vil kunne bruges som udgangspunkt for en
lignende vurdering i andre mindre byområder i Næstved kommune.
Baggrund
Karrebæksminde og Karrebæk har idag - bortset fra sommerhusudstykningerne, en fælles
varmeforsyning med naturgas. Ligesom flere andre mindre byer i Næstved kommune - og for den sag
skyld i hele landet, er det overordnet planen, at varmeforsyning med naturgas udfases, idet naturgas
er fossil brændsel.
Der er endnu ikke fastsat dato for udfasningen, men i 2030 skal CO2-udledningen nedbringes med
70% i forhold til 1990.
Alternativet til den fælles varmeforsyning er for Karrebæk/Karrebæksminde-området er individuelle
varmepumper. Dvs. hver enkel hustand skal anskaffe en varmepumpe som erstatning for deres
gasfyr. Installationen til et alm. parcelhus vil typisk koste over 100.000,- kr.
Ikke alle varmepumper kan tilpasses - specielt den ældre boligmasse, og de vil typisk medføre
støjgener i et almindelige boligkvarter Desuden lækker nogle varmepumperne kølemiddel som også
er en drivhusgas.
Og sidst men ikke mindst, så har varmepumpebranchen et problem med kvaliteten på den færdige
installation, idet mange installatører ikke har uddannet personale med VE- og KMO-uddannelse.
Det er derfor vort ønske med notatet, at igangsætte undersøgelse af mulighederne for en lokal
varmeforsyning - alternativt en forsyning fra Næstved Fjervarme.
Vi skal, selv om vi ikke kender tidspunkt for udfasning af naturgassen, snart igang med planlægning,
fordi det tager tid når en fælles forsyning skal etableres.
Det er vort håb, at vi samtidig kan formå Næstved Kommune til at tage varmeforsyning, ikke kun til
Karrebæk/Karrebæksminde, men til alle mindre byområder, med i deres Klima- og Varmeplan.
En Varmeplan for Næstved Kommune er endnu i skrivende stund ikke vedtaget for 2020 - 2030.

