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Skønsmæssigt findes der 60-70.000 oliefyr og 120-150.000 naturgasfyr i Danmark. Ca. 30 stykker af 
sidstnævnte gruppe findes i Egtved Varmeværks forsyningsområde. Folketinget har bestemt alle 
naturgasfyr skal være konverteret til anden opvarmningsform inden 2030. De forbrugere der er i 
Egtved er beliggende på Frydsvej, Bakkevej, norsiden af Aftensang samt Nydamsvej. Der er tale om 
både privat boligbyggeri og erhverv. 
 
Bestyrelsen i Egtved Varmeværk har via Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) sat et projekt i gang 
med konvertering af naturgaskunder her i byen. For at sige det enkelt og direkte: Det er et valg du 
alene kan træffe. Vi vil inden længe sende dig et brev, hvori vi beder dig svare på nogle spørgsmål.  
 

Er du interesseret i 100 % CO2 neutral produceret varme fra Egtved Varmeværk? 
Hvornår er dit naturgasfyr installeret? Hvad er dit forbrug? 
Hvornår påtænker du en udskiftning? 
 

Et af dine helt oplagte spørgsmål vil sikkert være: Hvad koster det mig som forbruger at blive tilsluttet 
fjernvarmen? Det vil vi forsøge at give et bud på inden du skal træffe din beslutning! 
 
Fjernvarmens helt klare fordel er: 
 Den investering du laver - vil stadigvæk efter 50 år være tidssvarende!  
 Du skal ikke betale for et årligt servicebesøg.  
 Fjernvarmeinstallationen fylder væsentlig mindre end en naturgas-installation.  
 Værket vedligeholder stikledningen frem til dine hovedhaner. En fjernvarme-installation støjer 

overhovedet ikke.  
 Fjernvarmen betales med en fast del, en andel efter forbrug samt et målergebyr. 
 Fjernvarmen er 100 % CO2 neutral. 
 Varmen leveres til dig for den kostægte pris. 
 
Fjernvarmens fordel bygger på kollektivet og andelens tanke uden du hæfter for gæld. For nærværende 
investerer vi ca. 50 mio. kr. i NY PRODUKTION, for eksisterende forbrugere gennemsnitlig kan få 
nedsat årlig varmepris med 3.000,00 kr. Tidligere er der investeret 32 mio. kr. i solvarme og 
transmissionsledning, og kunderne fik reduceret varmeprisen med 1.000,00 kr. Distributionsnettet er 
for nærværende så gennemrenoveret at der ikke skal forventes større investeringer de næste 25-30 år. 
Ved enhver renovering af distributionsnettet er stikledninger til den enkelte forbruger fornyet. 
 
For at konvertering af naturgaskunder kan blive til noget, kræver det normalt at 3 ud af 4 tilslutter sig. 
Opnås det ikke vil man påføre eksisterende kunder en byrde, hvilket ikke er tilladt. Det er ikke nogen 
hemmelighed at Egtved Varmeværk er sat i verden for fremme salget af fjernvarme i Egtved by. 
Vælger du modsat en varmepumpe, skal du regne med at: 
 
 Reinvestere væsentlige dele af varmepumpen hvert 15-20. år, selv om den i dag består af 

gennemprøvede produkter. 
 Du skal betale et årligt serviceteknikerbesøg. 
 Fordamperdelen af din luft/vand varmepumpe støjer (det kan genere din nabo).  
 Sandsynligvis skal din elinstallation forstærkes for at kunne klare effektbehovet til en varme-

pumpe.  
 Har du plads til jordvarme, skal du tænke på at slangerne i jorden trækker varmen ud – med det 

resultat - det kan være svært at give beplantningen, græsplænen eller køkkenhaven optimale 
vækstbetingelser. 

Fortsættes side 2. 



     Konvertering af naturgaskunder 

Fra gul til GRØN 

EGTVED VARMEVÆRK AmbA 
Søndergade 35  
6040 Egtved 

   
Fortsat fra side 1: 
 
 
Uanset hvad du vælger kan du blive mødt med myndighedskrav om udstyr til temperaturstyring af din 
varmeinstallation ud fra udetemperaturen.  
 
Har du allerede truffet dit valg, vil vi da meget gerne høre din beslutning. Du kan skrive til 
varmeværket via værkets hjemmeside: www.Egtvedvarme.dk. Du må også gerne ringe til os med din 
beslutning eller få svar på umiddelbare spørgsmål.  
 
Et er helt sikkert. Du kan ikke fortsætte med naturgas efter år 2030. Hvad der er bedst for dig at 
investere i: Fjernvarme eller varmepumpe? Svaret kan ikke gives entydigt – det afhænger bl.a. hvor 
længe du har tænkt dig at beholde dit hus, hvilken komfort, service og investeringsprofil ønsker du 
selv at have og videregive til en kommende ejer.  
 
Det er sikkert ikke forbigået din opmærksomhed vi på Lergårdvej 9 er ved at bygge NY 
PRODUKTION med blandt andet en stor varmepumpe på 2,1 MW (Et godt gæt er den vejer mellem 
30 og 40 tons). Så du får også med fjernvarme en del af dit varmebehov produceret på varmepumpe. 
Vi forventer at 35 % af årsbehovet skal ske på varmepumpe - lige netop på de tider af året hvor den 
producerer mest økonomisk. Når det bliver koldt stiger strømforbruget til at producere varmen med 
varmepumpe meget progressivt. Det gælder også for den private varmepumpe.  
 
Vi har på Egtved Varmeværk 6 forskellige produktionsplatforme der hver for sig eller i samspil 
fremstiller varmen til den lavest mulige pris i forhold til de temperaturer/solskinstimer vi har hen over 
året. Fjernvarme er et godt fællesskab - også for dig. 
 
Jo der er såmænd nok at tænke på for dig som varmeaftager, i hvert fald for de ca. 30 der i dag har 
naturgas i vor by. 
 
Egtved Varmeværk Amba vejleder alt det vi kan; tag allerede nu kontakt til Egtved Varmeværk Amba 
på 7555 1133 eller info@egtvedvarme.dk – men du er som ejer af din bolig den der skal træffe 
beslutningen! 
 
 
Vi tales ved.  
 
Med venlig hilsen 
Egtved Varmeværk Amba. 


