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Februar 2019 Ekstraudgave. 
 

Det landsdækkende fjernsyn TV2 med deres ”datterselskab” TV Syd, havde 12. februar 2019 stor fokus på de voldsomme 
prisstigninger decentrale kraftvarmeselskaber har præsenteret kunderne for. Hvis du vil se indslagene, har du mulighed for at se 
TV Syds del af indslagene ved at gå på deres hjemmeside. En del forbrugere har også de sidste dage henvendt sig på værket med 
spørgsmålet: Hvorfor er fjernvarmen blevet så meget dyrere? Vi vil gerne fortælle vore kunder, hvad der er op eller ned - derfor 
denne ”ekstraudgave” 

For Egtveds vedkommende er prisstigningen ifølge Dansk Fjernvarme angivet til 3.597,00 kr. Et beløb der efter vore egne 
beregninger skal være ca. 2. 950,00 kr. 

Hvad er forklaringen på den store prisstigning? 

Forklaringen er ikke entydig men en meget stor del skyldes et grundbeløb (tilskud) opfundet i 2004, som skulle være gældende i 
15 år. Beløbet blev givet for at de decentrale kraftvarmeværker stod Standby for regulering af det offentlige el net. Politisk var 
der ikke vilje til at fortsætte ordningen ud over minimumsperioden. For Egtveds vedkommende har tilskuddet været 3,6 mio. kr. 
og ved at fordele dette på vore kunder, bliver det til ca. 4.000,00 kr. for en gennemsnitsforbruger. Samtidig har vi haft en 
”låsning” på alene at have  mulighed for at fyre med naturgas. Naturgas er sammen med elektricitet et afgiftsbelagt brændsel i 
modsætning til sol og flis der er afgiftsfrie. 

Et er at der ikke har været politisk vilje til at bevare grundbeløbet; der har heller ikke været politisk vilje til i rette tid at sætte 
noget andet i stedet. Derfor er de decentrale varmeværkers eneste mulighed at sende regningen videre til kunderne. Varmeværker 
må principielt ikke have overskud- / underskudsdækning. 

Egtved Varmeværk har haft vilje til at gøre noget. I 2011 fremlagde vi en plan for opførelse af flis produktion og udflytning af 
værket fra Søndergade til Lergården. Projektet måtte skrinlægges på grund af den omtalte naturgasbinding. Senere fik vi retten til 
at opføre solvarmeanlæg, som på årsbasis producerer ca. 23 procent. Det gjorde vi. Det er derfor at prisstigningen i dag ikke 
hedder 4.000,00 kr. men ca. 3.000,00 kr. 

En anden årsag er bysamfundene, hvor de decentrale værker har deres kunder, har udviklet sig forskelligt. Det er sådan at 
bysamfund med en befolkningstilvækst eller en handel– og industri tilvækst siden en gang i 90´erne, har haft mulighed for at 
levere varme til disse på afgiftsfrie brændsler for den del, og det har givet lavere priser for det enkelte værks forbrugere. Denne 
”finte” har vi ikke haft mulighed for at bruge i Egtved. 

Det er derfor f.eks. Billund Fjernvarme og ganske få andre har haft mulighed for at melde lavere priser ud. Flere er med til at 
dække de faste omkostninger, og en byudvikling har drevet en varmeproduktion med lavere priser. 

Det enkelte varmeværks regnskabsår har også en betydning for hvornår prisstigningerne slår igennem. Fordi vi i Egtved startede 
på nyt regnskabsår 1. januar 2019 er er prissmækket nu kendt. Mange værker har stadig forskudt regnskabsår, så hen over året vil 
nye chok tal blive præsenteret for de enkelte værkers kunder. 

Der var ikke politisk vilje til i rette tid at sætte noget i stedet for ophøret af grundbeløbet. Det gør ondt hos den enkelte forbruger, 
og det suger i hvert fald købekraft ud af vort lokale samfund. 

Hvad nu? 

Vi fik et energiforlig der blev endelig færdigt måneden før grundbeløbet ophørte. Vi er i Egtved Varmeværks bestyrelse ved at 
nærlæse, og få udlagt teksten ved ekstern rådgiver.  

Vi er nu ikke længere bundet til den afgiftsbelagte naturgas. Vi må nu gerne fyre med biobrændsel (træpiller eller skovflis) men 
kun hvis vi samtidig opfører en varmepumpe, der er større i effekt end  kedlen. Politikerne vil fortsat se et stort provenu komme 
fra energiproduktion i de mindre bysamfund. 

Egtved Varmeværk regner med en køreplan er færdig for mulige scenarier færdig i starten af 2. kvartal 2019. Der træffes et valg 
og en orientering til forbrugerne. Det projekt der vedtages begyndes hurtigst muligt for at stå færdigt til kommerciel drift om 1 
1/2 - 3 år alt efter valg. Ærgerligt at politikerne ikke havde rettidig omhu og ikke havde viljen til at lade alle i Danmark mulighed 
for at få ens varmepriser. Det kan man kalde en sund andelstanke. 

For et bestyrelsesmedlem og en formand der i mere end 25 år har beskæftiget sig med på bestyrelsesplan at drive Egtved 
Varmeværk gør det ondt at være nødt til at fakturere det bortfaldne grundbeløb direkte videre til forbrugerne. Vi har ikke andre 
muligheder.  

Der skal lyde en opfordring fra formanden om at politikerne og interesseorganisationerne på én gang får gjort op med uligheden i 
dansk varmeproduktion og specielt skatteopkrævningen. Energiforliget 2018 er og bliver en lappeløsning. En enkel løsning  
kunne klares i et snuptag ved at det var måleren der afgjorde hvilket beløb skal betales. Varmeværker informerer i dag den 
enkeltes forbrug til forsyningsstyrelsen. Resten er hovedregning og vilje fra politisk og interesseorganisationers side.  


