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Torsdag den 26. april 2018 kom vi et lille skridt nærmere det frie brændselsvalg og binding til el 
produktion (regulérkraft). Dette sammen med måske nødvendige ændringer i projekt-
bekendtgørelsen (positiv samfundsøkonomi) gør at vi for alvor får mulighed for at få gjort noget 
ved fjernvarmeprisen i Egtved. STOP ==> Det er kun et forslag. 
 
I koncentrat kan det læses her: 
 

Konkrete prioriteringer i energiudspillet 

 Regeringen fremlægger en energipolitik, der både skubber Danmark længere frem på den grønne omstilling og 
samtidig gør energiregningen billigere for danskerne. 

 Regeringen afsætter 4,2 mia. kr. til åbne udbud, hvor forskellige teknologier som landvindmøller og solceller 
kan konkurrere om at levere grøn strøm til den laveste pris. 

 Opførelse af Danmarkshistoriens største havvindmøllepark på op til 800 MW og nye standarder for at bruge 
markedet til at drive omkostningerne ned. 

 Regeringen forventer, at det vil koste 3,7 mia. kr. i støtte at få opført den store havvindmøllepark. Det er 
markant billigere end tidligere parker. 

 Der afsættes en pulje på 4 mia. kr. til at udbygge vores produktion af grøn biogas. 

 0,4 mia. kr. afsættes årligt i 2021 til og med 2024 til at målrette energispareindsatsen til erhvervet. 

 Fra 2025 afsættes en reserve på 500 mio. kr. årligt, så der også efter 2024 kan igangsættes nye indsatser, hvis 
det viser sig nødvendigt for at nå mindst 50 pct. VE i 2030. 

 Umiddelbare lempelser af afgifter på el og elvarme med 0,6 mia. kr. i 2019 stigende til godt 3,5 mia. kr. i 2025 
(ekskl. moms). Det skønnes at medføre et mindre provenu opgjort efter tilbageløb og adfærd på ca. 0,4 mia. kr. 
i 2019 stigende til mere end 2 mia. kr. i 2025. 

 Regeringen vil modernisere varmesektoren og fjerne bindinger på værker og forbrugere. 
 

 Derudover afsættes der penge til at håndtere bortfald af grundbeløbsstøtten, til at fremme overskudsvarme, til at 
fremme eksporten af vores energiteknologier og meget mere. 

 
Nu skal det igennem Folketinget og jeg er alvorligt bange for at der går ideologi i hele forslaget, 
således at processen frem til endelig vedtagelse trækker voldsomt ud. Folketinget går på 
sommerferie inden Grundlovsdag for først  at starte op igen den første tirsdag i oktober. 
Folketingsmedlemmerne må nu se alvoren i øjnene og se at få lavet loven - i det mindste det der 
vedrører Fjernvarmen. Og hvorfor skriver jeg nu det. Handlingsforløbet inden ny 
produktionskapacitet er klar vil vare 2½-3 år. Derfor skal vi i gang med det samme efter at 
lovforslaget er vedtaget. 
 
Der er flere scenarier for  ny produktion til erstatning for motordrift. Både flisværk, varmepumpe 
(til at booste solvarmen med) og el-kedler er i spil. Alt efter hvordan lovforslaget vedtages, vil 
det give et fingerpeg om hvad vi skal. 
 
Det fremgår også af lovforslaget at der kan søges penge i forbindelse med grundbeløbsbortfaldet. 
Om det er værk eller varmeaftager der skal søge vides endnu ikke. 
 
Varmeværkernes binding overfor varmeaftagerne ønskes også i lovforslaget ændret. Det er vi 
ikke positvt stemt for. Det er dog svært at udtale sig konkret om, da forslaget ikke er kendt i 
enkeltheder. Vi er i Egtved Varmeværk sikre på at løses beskatningen, så den er ens på de 
forskellige opvarmningsformer, vil folk vælge fjernvarme. Får politikerne ikke løst dette 
tilfredsstillende sætter de sig selv med stor tidsindstillet bombe imellem benene, fordi  de skal 
redde nødlidende værker Fjernvarme er, hvis det gøres rigtigt -  nemt ==> Det er 
langtidsholdbart. 
 
Varmeværket har i Egtved-Posten og Vejle Amts Folkeblad søgt en driftsleder. Værket skal have 
gennemført et generationsskifte på driftslederposten. 
 
Det kommer til at foregå helt kontrolleret og gennem en årrække af i dag ukendt omfang. 
Bestyrelsens tilgang til det er at der er tale om så store værdier på teknikken at en ny driftsleder 
skal være fuldstændig ”oplært” i vort isenkram inden generationsskiftet er afsluttet. En ny 
driftsleder vi formentlig skulle starte 1. august 2018. 
 


