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Information om hvordan dit gas- eller oliefyr kan erstattes af andre 

opvarmningsformer 

 

I øjeblikket er der et stort fokus på at udfase brugen af fossile brændsler, 

herunder naturgas og olie. Du modtager dette brev, da din ejendom på adressen   

 

«Vejnavn» «Husnummer»«Etage»«Dør» 

«Postnummer» «By»  

 

i BBR er registreret opvarmet ved hjælp af et olie- eller naturgasfyr. Hvis 

informationen om din opvarmningsform ikke er korrekt, er du forpligtet til at rette 

oplysninger om din opvarmningsform i BBR. Du kan rette dine oplysninger på 

Ret BBR-oplysninger eller ved at sende en mail til Næstved Kommune på 

bbr@naestved.dk. 

 

Er du forpligtet til at gøre noget?  

Nej.  

Dette brev oplyser dig om dine muligheder for at erstatte dit olie- eller gasfyr 

med en alternativ varmeløsning. Det er helt frivilligt, om du vil skifte til en anden 

varmeløsning. Du kan gå ind på denne side og se et estimeret bud på, hvad du 

kan spare ved at skifte opvarmningsform.  

 

Informationerne i dette brev er primært målrettet boligejere. Hvis du udlejer din 

ejendom, er du velkommen til at sende brevet videre.  

 

Er du ejer af en virksomhed vil vi anbefale, at du går ind på Sparenergis 

hjemmeside målrettet erhverv, hvor du kan læse om energibesparelser, tilskud, 

energimærkning, mv.  

 

Kan du ikke åbne links, er du fritaget fra digital post eller har du spørgsmål 

til brevet? 

På www.naestved.dk/varme kan du genfinde brevet, alle links i brevet, 

spørgsmål & svar på hyppigt stillede spørgsmål, Varmeplan 2022-2030 og 

meget mere.  

 

Status for fjernvarme i dit område 

Din ejendom ligger i et område, hvor der i øjeblikket undersøges for fjernvarme 

på baggrund af den kommunale varmeplan. Det forventes, at der i 2023 vil blive 

udarbejdet et projektforslag for dit område med tidsplan for etablering af 

fjernvarmen. I projektforslaget bliver det endeligt afklaret, hvorvidt der kommer 

fjernvarme og i så fald hvornår og til hvilke ejendomme.  

 

Hvis projektforslaget opfylder lovkrav og bliver godkendt af Klima-, Miljø- og 

Friluftsturismeudvalget, vil du herefter kunne tilslutte dig fjernvarme. Dit lokale 

Næstved Kommune 

Rådmandshaven 20 

4700 Næstved 

http://www.naestved.dk 

Telefon 55 88 55 88 
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fjernvarmeselskab vil bl.a. via deres hjemmeside oplyse om tilslutningsvilkår, 

frister, priser og hvordan du tilslutter dig. 

 

Hvis der er nok tilslutninger, forventes udrulningen af fjernvarmeprojektet senest 

igangsat i perioden 2024-2028, hvorefter udrulningen af fjernvarmen i dit 

område, kan påbegyndes. Dit fjernvarmeselskab vil senere informere dig om, 

hvornår fjernvarmen kommer frem til netop din ejendom.  

 

Dit lokale fjernvarmeselskab kan også oplyse dig om, hvorvidt de kan tilbyde dig 

en midlertidig løsning, indtil du kan blive tilsluttet fjernvarmen. Det kan fx være et 

tilbud om reservedele, hvis dit gamle fyr går i stykker inden du kan få fjernvarme. 

Find dit lokale fjernvarmeselskab her.  

 

Individuel opvarmning  

Hvis du ikke ønsker fjernvarme, kan du i stedet overveje at udskifte dit gas- eller 

oliefyr med en individuel opvarmningsform.  

 

En individuel opvarmningsform er et muligt alternativ til dit gas- eller oliefyr. 

Typen af individuel opvarmning, der kan bruges på din ejendom, afhænger af en 

række forhold, for eksempel afstanden til din nabo og jordforholdene på din 

grund.  

 

Fælles mindre varmeløsninger  

Er I flere husstande i nærområdet, der går med overvejelser om at udskifte olie- 

eller gasfyret, kan det måske være en mulighed at overveje en fælles mindre 

opvarmningsløsning.  

 

En fælles opvarmningsløsning producerer varme til flere husstande, og kan 

etableres på baggrund af forskellige teknologier. Du kan kontakte kommunen for 

at høre mere om dine muligheder for at anvende fælles mindre varmeløsninger 

og se en guide til etablering af mindre fælles varmeanlæg her.  

 

Kommunal pulje til fælles mindre varmeanlæg 

I januar 2023 lancerer Næstved Kommune en ny pulje, der skal fremme fælles 

mindre varmeanlæg. Puljen giver dig og dine naboer økonomisk hjælp til f.eks. 

teknisk eller juridisk rådgivning til at få afklaret potentialet i et fælles 

varmeanlæg. Hold øje med puljen på Næstved Kommunes hjemmeside.  

 

Finansiering og tilskud  

Der findes en række muligheder for at modtage støtte til at omstille 

opvarmningen fra olie-eller gasfyr.  

 

Der kan eksempelvis søges støtte til frakobling af gasnettet, hvis en række 

betingelser er opfyldt. Ordningen hedder ”afkoblingsordningen” og giver 

mulighed for gratis at blive afkoblet gassystemet. Det betyder, at man kan spare 

det gebyr det i dag koster at afkoble sig gasnettet. Læs mere om dine 

tilskudsmuligheder og hvordan du søger her. 

 

Rådgivning og vejledning  

https://www.naestved.dk/bolig-og-miljoe/byg/varme#find-kontaktoplysninger-paa-dit-lokale-fjernvarmeselskab-ed
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/teknik-og-miljoe/energi/guides-til-etablering-af-faelles-varmeforsyning-i-mindre-maalestok/
https://www.naestved.dk/bolig-og-miljoe/byg/varme#tilskud-til-faelles-mindre-varmeanlaeg-e7
https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud/sadan-soger-du/skal-du-skifte-varmeform
https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud/sadan-soger-du/skal-du-skifte-varmeform
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Du kan på Sparenergis hjemmeside om forskellige varmetyper, læse mere om 

de forskellige muligheder for at udskifte dit olie- eller gasfyr med en anden 

opvarmningsform.  

 

Hvis du ønsker rådgivning om skifte af opvarmningsform, kan du kontakte en af 

Sparenergis energirådgivere på tlf. 31 15 90 00 mandag – torsdag kl. 8-17 og 

fredag kl. 8 – 15, eller gå ind på Sparenergis hjemmeside. Du er også 

velkommen til at sende en mail med dine spørgsmål til info@sparenergi.dk.  

 

Behandling af personoplysninger  

I forhold til beskyttelse og opbevaring af dine data i forbindelse med 

sagsbehandling, har vi udarbejdet en orientering om dine rettigheder 

efter databeskyttelsesforordningen. Du kan se den på kommunens 

hjemmeside eller læse mere her. 

 

Med venlig hilsen 

 

Carsten Rasmussen 

Borgmester 

 
 

https://sparenergi.dk/forbruger/varme/skal-du-skifte-varmetype
https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/raadgivning
mailto:info@sparenergi.dk
https://www.naestved.dk/kommunen/vejledning-om/databeskyttelse

