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Inspireret af en artikel på MSN er det på sin plads at fortælle at fjernvarme er en rigtig god 
opvarmningsform. Den er billig i anskaffelse, har meget lang levetid og er bestemt god i 
konkurrence med andre opvarmningsformer. 

    

Det er faktisk politikerne der er de største skurke til ikke kontinuerligt at ville rangere 
fjernvarme på en førsteplads. Siden 2010 er fjernvarmeudgiften faldet med 25 % i Egtved. 
Desværre har politikerne ikke vist tilstrækkelig omhu for at sikre et fornuftigt økonomisk leje for 
fjernvarme, idet vi fra 2019 og i en periode af 2-3 år skal trækkes med ekstra ca. 4.000,00 kr. i 
årlige omkostninger. Politikerne har været for sent så der er lavet et forløb, der i den periode 
martrer fjernvarmeforbrugere tilsluttet naturgasbundne kraftvarmeanlæg Politikerne har spillet 
LUDO, og slået os tilbage til prisniveauet fra 2010 (33 % højere). 

Det er de omkostninger der er udløst af at rådighedsbeløbet forsvinder. For Egtved er det 3,6 
mio. kr. fordelt på 950 forbrugere. Det er ca. 4.000,00 kr. pr. forbruger i gennemsnit. Det er et 
tilsvarende beløb, der mistes i købekraft i byen. 

Vi glæder os over den stigende hushandel i byen, og vi glæder os over at se ethvert nybygget 
hus. Hvad enten du er nybygger eller huskøber vil vi fortælle dig at fjernvarme er en rigtig god 
opvarmningsform. Vi byder dig gerne velkommen i Egtved Varmeværk A.m.b.a., både for at 
orientere dig om mulighederne men også som kunde. Vi er et andelsforetagende og vi må ikke 
give overskud. Det giver dig varme til den rigtige pris. VARME til dig er en sag for os! 

Der er udstykninger i Egtved by, hvor vi ikke kan tilbyde fjernvarme. Det skyldes at det i en 
årrække har været forbundet med hasard over for de eksisterende forbrugere at gøre det. Det der 
ud til at ændre sig nu. Vejle Kommune har vilje til at fremtidige udstykninger forsynes med 
fjernvarme – også når huset opføres efter BR 2020. Du vil blive glad for at din nabo ikke har 
varmepumpe og modsat vil din nabo glæde sig over at du ikke har varmepumpe men fjernvarme. 
Varmepumpen støjer! Egtved Varmeværk vil gerne ud fra de muligheder, der er, vejlede dig til 
den bedste, billigste og den opvarmning der giver dig størst mulig komfort.  

Fjernvarme er stort set fri for vedligeholdelse. Det etableres for ca. 50.000 modsat luft/vand 
varmepumpe til 100.000,00 og jordvarme til 150-200.000,00 kr. Der er ikke krav om et årligt 
service besøg, hvilket gælder for naturgas og pumper. Egtved Varmeværk har sikret dig varme 
ved strømsvigt, og kan i disse situationer producere og køre videre som om intet var hændt. Vi 
har i Egtved valgt at det ikke er nødvendigt med en adskillelse af fjernvarmevandet i byen og i 
dit anlæg. Et tiltag der sikrer lave installationsomkostninger. Vi anbefaler ikke en vekslerløsning 
– men du har mulighed for det. 

At fjernvarme stort set er vedligeholdelsesfrit, er ikke ensbetydende med at du ikke skal kigge 
efter anlægget. Hører du at det klukker i radiatorerne har du luft og skal ”lufte ud” – så er det 
løst. Med tid kan det godt være at en cirkulationspumpe kan findes i en udgave der bruger 
mindre strøm. Det får du så din installatør til, og så er det løst. Du foretager for din egen skyld 
aflæsning én gang om måneden og kan derved se hvad du bruger/afkøler, Du kan skrive det ind i 
din E-forsyning på vor hjemmeside. Derved kan du følge med i om du bruger mere eller mindre 
varme end varmeværket tror du bruger. Ved ubalance tager du en dialog med værket, for at få 
det rettet til, Vi er godt klar over at der er udlejningsejendomme her i byen hvor denne kontrol 
ikke er mulig, fordi det enkelte lejemål ikke har selvstændig måler.   

Efteråret trænger sig på, dagene bliver kortere og koldere og det er tiden til de ting man gør 
indendørs. 

Husk at tilmelde dig vort nyhedsbrev. Vi kan ikke gøre det for dig. 
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