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Egtved Varmeværk har den seneste måned været i medierne med et nødråb 
omkring bortfaldet at grundbeløbet fra 2019. 
 
Vores ærinde er: 
 
Det er grænsende til uartighed at Energiministeren med ”bullseye” pålægger  
varmeværket, der er tvangsbundet til at fyre med naturgas en omkostning på 3-
4.000 om året ved at fjerne grundbeløbet; tillige med stor apati for ikke at gøre 
noget ved det! Det er som at smide en stor svamp ned i et glas. Vandet såvel som 
købekraften forsvinder øjeblikkeligt ud af lokalsamfundet. Det gælder lokalt her i 
Egtved men også for mange varmeværker landet over. 
 
Egtved Varmeværk er gidsel i denne sag. Handling trænger sig virkelig på! Der må 
ikke være så stor forskel på, hvad det koster i opvarmning, alt efter hvor man bor. 
Jeg tvivler ikke på forretningen Danmark skal bruge provenuet fra grundbeløbet - 
det skal bare fordeles ligeligt mellem alle varmeaftagere i Danmark, da det er en 
skat. Det må selv Energiministeren kunne se det rimelige i, ellers må hans kolleger 
på Borgen kunne minde ham om det. 
 
Energiministeren forsvarer sig med at de omtalte varmeværker har haft rigelig tid 
til at omstille sig, og løsningen kunne modvirkes af at installere en eldrevet 
varmepumpe. Til dette postulat er der kun at sige: Det er ikke korrekt hr. Minister. 
Varmepumpen løser ikke problemet. Den vil kun være rentabelt at anvende i de 
perioder af året, hvor vi i forvejen har rigelig med varme. Hvis en varmepumpe 
skulle installeres og anvendes fornuftigt, ville det kræve enorme mængder 
akkumuleringskapacitet, som ikke er rentabelt at etablere. Det er muligt de steder, 
hvor man har en nedlagt grusgrav i passende nærhed. I Egtved tog Robert Jacobsen 
den mulighed! 
 
Ministeren postulerer også at vi har haft tid nok. Det er korrekt men vi har ikke 
haft muligheden for at ændre det. Vi er bundet til naturgassen og så længe vi er det, 
så har vi ikke nogen muligheder for at modvirke effekten af grundbeløbets 
bortfald. Artikler herom kan findes på Vejle Amts Folkeblad´s hjemmeside. Søg på 
Egtved Varmeværk. 
 
Selv om Egtved Varmeværk fik frit brændselsvalg nu, vil der gå 2-3 år inden anlæg 
er produktionsklart. De første 10.000,00 kr. er hevet op af forbrugernes lommer! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsesmøde 
 
Egtved Varmeværk har afholdt bestyrelsesmøde den 1. februar 2018. Fra mødet 
kan nævnes at bestyrelsen har godkendt at der etableres en nødgenerator i 
Søndergade. Hvorfor nu det?  Vore varmeaftagere ønsker sikkerhed for at få varme 
- altid. Over for det står at vi nok i fremtiden vil se hyppigere strømudfald bl.a. 
fordi en stigende andel el produceres på vind og er mere kompleks at styre.  
 
Uden strøm har Egtved Varmeværk ikke mulighed for distribuere/regulere den 
producerede varme. Derfor etablerer vi nødstrømsgeneratoren.  
 
Ligeledes etableres en let væg på nordsiden af teknikbygningen på Lergården. 
Glykoltank og nødstrømsanlægget der står kun delvis beskyttet mod vejrlig. Den 
lette væg vil råde bod på det. 
 
 
 
 
 
 
Ændring af regnskabsår og dermed vedtægter 
 
Egtved Varmeværks varmeaftagere skal til valg. Som en konsekvens af at 
Folketinget ønsker bedre mulighed for at benchmarking det enkelte varmeværk, 
ønskes der fælles regnskabsår for alle varmeværker. Vi har indtil nu haft Juli - juni, 
men det skal nu ændres til kalenderåret. 
 
Regnskabsåret er indskrevet i vores vedtægter, og derfor skal disse ændres. Der 
indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling den 1. marts 2018 klokken 
19:30 på værket i Søndergade. Da vi ikke forventer forslaget vedtaget der, 
indkaldes der til endnu en ekstraordinær generalforsamling den 22. marts 2018 
klokken 19:30 også på værket. Vi er nødt til at afholde disse generalforsamlinger 
for at have formalia i orden. Igen har Energiministeren siddet ovenpå sine hænder. 
Han kunne med et lovforslag have ændret dette, så ikke størstedelen af landets ca. 
400 varmeværker ”manuelt” skulle ændre det.  
 
Snart er det forår og alting grønnes og dermed reduceres varmebehovet. Solen 
kommer højere på himlen og får mere magt. Vi kan på Egtved Varmeværk li´ sol - 
det ”skæpper” i kassen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Egtved Varmeværk A.m.b.a. 
 


