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Egtved Varmeværk lægger rigtig mange kræfter 
i at producere den nødvendige varme til den 
enkelte forbruger. 
 

Det kan man ikke altid sige om de forbrugere, 
der ignorerer de betalingsterminer Egtved 
varmeværk har.   
 
Det er beskæmmende hver gang en betalings-
termin forfalder, betaler 25 - 30 forbrugere ikke 
rettidigt. Det er helt enkelt for mange! 
 

Det er rimeligt at forvente en rettidig betaling 
for den leverede varme   Det er udtryk for den 
enkeltes sløseri, når der ikke betales. 
 

Efter 1. rykker er der stadig en del, der ikke har 
betalt. Mange undskylder sig med at de ikke har 
modtaget opkrævning eller rykker. Til det er 
der kun at sige: DET PASSER IKKE! Rykkere 
leveres personligt på adressen af Egtved 
Varmeværks personale.  
 

2. rykker er en varsling om lukning for varmen.  
 

Du kan være helt sikker på at vi med sikkerhed 
vil lukke for varmen så hurtigt som vi må, 
såfremt betaling ikke modtages, og vi påligner 
dig alle de gebyrer vi lovligt kan. Du lægger 
tilmed lodder i den kasse, der til sidst kan ende 
med at Egtved Varmeværk vil kræve 
forudbetaling Skulle din varmeinstallation lide 
skade derved, er det naturligt uden for vort 
ansvarsområde. Bryder du den forsegling vi 
laver ved lukning, bliver dit tyveri øjeblikkeligt 
politianmeldt. Vi kan via varmemåleren se om 
du har et forbrug. 
 

Er du aktiv i inden forfald at fortælle os, du 
ikke har mulighed for at betale rettidigt, kan du 
- hvis du ikke har tidligere misligholdte - aftale 
en ordning for betaling. Det koster langt mindre 
end det koster at lade være med at betale 
 

Det er også vigtigt at sige: Det nytter ikke at 
flytte til en anden betalingsadresse inden for 
vores forsyningsområde. Din betalingsadfærd 
er personlig!  
 

Der er ikke nogen ”Kære mor” når du ikke 
betaler. Dette er skrevet i respekt for alle de, 
der betaler til tiden. 

 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen har afholdt møde den 27. maj 2021. 
 

Regnskabet for 2020 er godkendt og underskrevet. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 17. 
august 2021. Indkaldelse ifølge vedtægter .  
 

Indvielse af NY Produktion vil ske: 
 

lørdag den 11. september 2021. Annoncering 
følger. 
 
 

Datoer er med forbehold for Covid 19. 
 

Egtved Varmeværk Amba har solgt Søndergade 33A 
(lagerbygning bag varmeværket) til Egtved 
Vandværk Amba. Overtagelse 1. juni 2021.  

 
Egtved Varmeværks NY PRODUKTION er ikke 
længere noget, der bare kan ses på billeder. Det er 
ikke længere et luftkastel - det står  der i 
virkeligheden. Bygningen blev overtaget tirsdag den 
11. maj 2021. Maskinentreprisen overtages snarest. 


