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Med indgangen til juli måned begynder Egtved 

Varmeværk på sit 59. regnskabsår.  Indgangen til det nye 

år betyder nye priser. Vi kan glæde vore forbrugere med 

at prisen sættes markant ned. Afregningspriserne for det 

regnskabsår vi går ud af såvel som budgetprisen for det 

nye år har bestyrelsen på møde den 27. juni fastsat til 

400,00 kr. + moms.  

Det betyder at du kan forvente og få ca. 1.700,00 kr. retur for 

2016/17 (jf. ”Danmarkshuset”) og at du skal opkræves tilsvarende 

mindre i 2017/18. Det er en nedsættelse på 20 % på den variable 

pris og ca. 10 % på den totale pris. Cirka halvdelen af det du 

betaler i fjernvarme er skat, afgifter og moms, og det kan vi ikke 

ændre på. 

Når det bliver 100,00 kr. i nedsættelse er det fordi at 

solvarmeanlægget nu kører i normal drift. Når det ikke bliver 

mere, er det fordi den mængde naturgas vi har brugt er blevet dyrere end forudsat. 

Samme dato træder nye leveringsbestemmelser og tekniske leverings-

bestemmelser i kraft for Egtved Varmeværk. De er en opdatering af 

bestemmelser udgivet af Dansk Fjernvarme. Af takstbladet vil det også fremgå at 

såfremt du ønsker at få fjernvarme fra Egtved Varmeværk skal du fremsende et 

skriftligt ønske herom.  Vi fremsender herefter et tilbud med estimerede 

omkostninger, der skal accepteres og betales, inden det fysiske arbejde går i 

gang med tilslutning af varmeaftager. Sluttelig fremsendes regning med faktiske 

omkostninger, og dermed meropkrævning eller tilbagebetaling af det estimerede 

beløb. Se mere herom på takstbladet. 

Den ændrede fremgangsmåde er nødvendiggjort fordi Egtved Varmeværk har været ude i sager, hvor et 

skriftligt forhold ikke har været etableret.  

Det vil ikke længere være muligt at ”handle” med tilslutningsafgifter i forbindelse med udmatrikulering af 

arealer. 

Det ligger allerede nu fast at Rosenhaven bliver det renoveringsprojekt der skal foretages i 2018. Der laves 

udbud i efteråret 2017. Renoveringen forventes at starte op efter påske 2018. 

Generalforsamlingen for 2016/2017 er fastsat til tirsdag den 31. oktober 2017 klokken 19:00 i 

forsamlingshusets lille sal. 

 


