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Mens vi venter. 
 

Vi har tidligere annonceret at vi gerne ville tilbyde eksisterende 
naturgaskunder at blive tilsluttet Egtved Varmeværk Amba. Vi blev efter 
udsendelsen af et prospekt gjort opmærksom på nogle tidsfrister, som måske 
reelt ikke eksisterede. Ligeledes har vi hele tiden vidst at det for værket var 
nødvendigt at lave et projektforslag for naturgaskonverteringen. Det er ikke 
klart endnu. Der vil ikke blive ”meldt” noget ud før vi har fast grund under 
fødderne. Hverken vore eventuelle fremtidige kunder eller vi skal binde sig 
til noget, som ingen kender konsekvensen af. 
 

Dansk Fjernvarme sendte nye tekniske leveringsbestemmelser til 
godkendelse i Forsyningsstyrelsen omkring jul 2020 med en forhåbning om 
at de var godkendt ca. 3 måneder senere. De er ikke godkendt endnu, og det 
kan ikke ”lures” hvornår det sker. Der er tale om en sammenskrivning af de 
almindelige og de tekniske leveringsbestemmelser samtidig med at de 
selvfølgelig moderniseres bl.a. i forhold til udveksling af informationer 
mellem forbruger og værk. 
 

Endnu en gang vil vi gerne takke alle jer, der tog sig tid til at besøge Egtved 
Varmeværk  Amba ved indvielsen af NY PRODUKTION 11. september 
2021. Bestyrelse og medarbejdere var ”svært tilfredse” med fremmødet og 
spørgelysten til vore nye produktionsplatforme (Varmepumpe og 
biomassekedel). 
  

Der er uro på energimarkedet. Naturgas og strøm har ekstremt høje priser i 
øjeblikket, og ingen kan i krystalkuglen se, hvornår det normaliserer sig. 
Mængden af strøm i det offentlige net, har i perioder været for lille, hvorfor 
vor gasmotor i Søndergade har leveret sin del. Det gode er så at 
produktionen af strøm, også generer masser af varme. Årsagen i ubalancen 
er  for lidt vind, for lav vandstand i Norge og Sverige, og for meget brug for 
strøm/manglende logistik i Tyskland. Hvis ikke det regner eller blæser er det 
jo lige meget hvor mange vandkraftværker eller vindmøller, der findes i 
nærheden. Kraftvarmedelen af vort værk er værdsat i tiden, fordi der 
opreguleres så meget på strømmængden i samfundet. Generelt kan man sige 
at Egtved Varmeværk modsat tidligere ikke er så følsom på gas og elpris. Jo 
- selvfølgelig bruger vi gas, når vi producerer strøm men vi får det også 
betalt. Vi bruger også strøm, når der produceres på varmepumpe. Det gode 
er at der genereres ca. 3½ gange varme i forhold til den strøm der anvendes. 
 

Vi venter også på at jordtemperaturen skal falde, så det bliver muligt enten at 
termo-/dronefotografere vort ledningsnet. Vi har endnu ikke fundet den 
lækage, der i månedsvis dagligt, har drænet 3-4 m3 ud af vort  
fjernvarmesystem.  

Baggrundsbilledet: ”den røde snegl fra flis grav til kedel. 


