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I alt stilfærdighed har vi fået ny opsætning på 
vores hjemmeside. Opdateringen er sket i 
forbindelse med fornyelse af aftale med 
firmaet Erhvervs Webdesign. Vi får et lettere 
grafisk udtryk. Vort nye rød/grønne LOGO.  
 
Alle undersider skal nu revideres, og det vil 
ske hen over hele året. Funktonen med 
flytteaflæsninger er optimeret, så den er 
lettere at anvende. 

 

Ny Produktion består af to produktionsplatforme. Kedeldel og en varmepumpedel. Den kritiske vej 
gennem hele projektet har været varmepumpedelen idet det var et krav at denne skulle kunne 
producere inden udgangen af kalenderåret 2020. Kravet skulle være opfyldt, for at være berettiget til 
et tilskud på ca. 2½ mio. kr.  I byggefasen har det hele tiden været varmepumperummet der havde 
første prioritet. Støbning af sokkel, rejsning af elementer, vand, strøm, lofter, maling 1. gang har 
været startet i dette rum, således at maskinmontagen af varmepumpen kunne ske så tidligt som muligt. 
På et tidspunkt, kort før jul, så det meget sort ud - om vi kunne nå det. En lang historie gøres kort: 
 

Jo - vi nåede det! Som et af de sidste anlæg, hvis ikke det sidste, kunne Egtved Varmeværks 
varmepumpe primo uge 53 præstere en produktion, således at der kunne udfærdiges en rapport for 
grundlag til dokumentation og udbetaling af tilskud. Det var ikke med vores gode vilje at vi deltog i 
kampen om at blive det sidste værk med tilskud til VP produktion. Det var ved at være lidt for 
spændende! 
 

Stor tak og ros til de leverandører, medarbejdere der ihærdigt og utrætteligt nåede driftssætning inden 
tidsgrænsens udløb. 

Egtved Varmeværk Amba er med 
årsskiftet begyndt på sit 63. 
regnskabsår.  
 

Det betyder blandt andet at 
bestyrelsen enstemmigt har 
vedtaget at sætte afregningsprisen 
for 2020 ned med 15,00 kr. pr 
MWh: Fra 535 til 520,00 excl. 
moms. Inklusiv moms er den 
variable varmepris 650,00 kr. 
 

Det betyder en gennemsnitlig 
besparelse på varmeprisen på godt 
300,00 kr. pr forbruger/år. 
 

Bestyrelsen har sat budgetprisen 
for 2021 til 520,00 ex. moms / 
650,00 inklusiv moms. 
 

Fast afgift, målerleje og alle 
gebyrer er uændrede. 

Mandag i uge 2 starter maskinmontagen af kedlen, efterfølgende 
halmbanen for at afslutte med walking floor anlægget til biomassen. 
Hele byggeriet er stadig rettidigt, og vi alle i Egtved Varmeværk 
glæder os utrolig meget til at komme i gang med at arbejde med det 
her isenkram. Det vil betyde lavere priser for den enkelte forbruger. 
Egtved Varmeværk vil også fremlægge plan for at få fjernvarme til 
fremtidige udstykninger i byen samt konverteringsforslag til de 
boligejere, der i dag har naturgas. 2021 bliver spændende. 


