
Maj brev 2017 

Læs om nye vedtægter, renovering, nye regler for tilslutning, sol og regnskabets afslutning 2016-

2017. 

Bestyrelsen har på et møde den 25. april vedtaget nye almindelige og tekniske 

leveringsbetingelser. Det er en ”lokal tilretning” af de leveringsbetingelser Dansk Fjernvarme har 

udgivet. Vedtægterne træder i kraft 1. juli 2017. 

Vi er i fuld gang med renoveringen i 

Æblehaven. Det foregår helt efter 

tidsplanen. Som det kan ses på billedet, var 

det nødvendigt. Det svage punkt i 

fjernvarmeledningerne i Æblehaven er ved 

samlingerne af rørene, hvor der er anvendt 

kilemuffer. Tiden har vist at de ikke kunne 

holde tæt, hvorfor fugt er trængt ind. Der 

anvendes i dag en anden type muffe, og 

levetiden for de nye rør forventes at være 

50 år. 

Der skal fra værkets side gives stor ros til 

medarbejderne fra Østergaard Entreprise og 

underleverandører for den orden der er i arbejdsområdet. Det gælder skiltning, afmærkning, 

jorddeponier, affald (rør, skum, asfalt og beton). 

Flere har spurgt hvorfor den opgravede jord ikke 

genbruges. Det tør vi ikke. Jorden omkring 

fjernvarmerørene komprimeres så hårdt at sten i 

gruset vil penetrere kapperøret. Værket 

modtager tilsvarende ”roser” fra beboere i 

området for arbejdets udførelse. Skulle der være 

noget du ikke er tilfreds med ved renoveringen. 

Det kan være at dit anlæg nu opfører sig 

anderledes, så henvender du dig til smedene, der 

går i området eller kontakter værket. 

 

 

Når du efter 1. juli 2017 som ny kunde skal tilsluttes fjernvarme, sker dette efter nye regler. Du 

eller din entreprenør anmoder skriftligt Egtved Varmeværk om at blive tilsluttet. Værket 

fremsender derefter tilbud med priser baseret på bedste skøn (usikkerheden kan ligge i antal 

meter stikledning, eller omkostninger til styret underboring etc.). Det angivne beløb skal betales 

inden tilslutning påbegyndes. Det bliver defineret hvad et tilslutningsmodul består af. For 

fremtiden skal der betales for hver meter stikledning. Du modtager efter endt arbejde en 

slutopgørelse med mer- eller tilbage betaling. Ved underboring vil Egtved Varmeværk ikke tillade 

andre ledningsejere i underboring, og der kan ikke opnås rabat ved selv at foretage opgravning. 

Overtager du, og vil bygge på, et udmatrikuleret areal, der i forvejen er fjernvarme aftager, kan du 



ikke overtage tidligere betalte tilslutninger. Der vil også være andre ændringer, der kommer til at 

fremgå af takstbladet, der træder i kraft 1. juli 2017. 

Solen har nu magten. Såfremt solen ellers skinner, er der nu så meget kraft i denne at det stort 

ikke er nødvendigt at producere på andre produktionsplatforme. 

Fjernvarmeåret (slutter 30. juni) er ved at gå 

på held. Bogholderimæssigt er vi ved at varme 

op til de priser, der skal gælde 2017- 2018. 

Forbruget har været lidt højere, gassen har 

været dyrere, men vi skal ikke glemme at 

solen giver et bidrag til gode priser. Praktisk 

sker prisfastsættelsen ved et 11 måneders 

regnskab + 1 måned forventet samt en 

balance med afskrivning og henlæggelser. Vi 

er nødt til at gøre på denne måde, da nye 

priser skal informeres til forbrugerne inden 

fjernvarmeåret starter ligesom Energistyrelsen 

skal også have informationen. 

 

 

Med venlig hilsen  

Egtved Varmeværk A.m.b.A 


