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Egtved Varmeværk Amba har været ude i 
sin største ansættelsesrunde nogensinde. 
Inden længe kommer 40-60 får til at 
arbejde i solfangerfeltets 50.000 
kvadratmetre. Datoen for start er ikke helt 
fastlagt, da der skal foretages nogle 
”indretninger” med hegn og vandforsyning 
med mere.  

Fårehold til afgræsning er et grønt 
alternativt fra Egtved Varmeværk. Tiden er 
en anden end da vi startede med 
solfangerfeltet i 2015. Bestyrelsen dengang 
fandt det bedre maskinelt at klippe med 
maskine. Nu vil vi gøre noget GRØNNERE. 
Får får tjansen. 
 
Vi sparer brændstof og vi sparer 
arbejdskraft. 
 
Forventningen er at i stedet for græsklipning 
10-12 gange i vækst sæsonen, kan nøjes 
med 1-2 gange. 

Varmeværker omkring os hæver i disse dage deres 
priser. Der er mange årsager til det. Primært fordi 
de er  ubalance mellem udbud og efterspørgsel samt 
verdens ulykker. Vi har haft en løs snak på kontoret, 
og finder det ikke aktuelt at gøre tilsvarende i 
Egtved Varmeværk. Til stor indflydelse herfor; er vi 
har 6 forskellige produktionsplatforme med hver 
deres ”angrebs-strategi” mod forbandelsen; Højere 
priser. 
 
Det er svært at spå om fremtiden, og vi forbeholder 
os naturligvis retten til priskorrektion på 
afregningsprisen når nødvendigheden herfor 
opdages. Takstbladet med budgetpriser skrives jo 
umiddelbart inden regnskabsårets start, og som i 
sikkert ved foretages umiddelbart lige inden 
regnskabsafslutning en fastlæggelse af den endelige 
pris. Vi skal som andelsforetagende med begrænset 
ansvar få indtægter og udgifter til at passe bedst 
muligt, og dermed ”hvile i sig selv” Det er den helt 
klare selskabsmæssige fordel ved et Amba. Det er 
ikke nogen eksterne ejere, der skal tjene. Det er 
”VORES” selskab, og vi deles om det. 

Ifølge opdatering fra ingeniør vil 1. del af  projekt-
forslag for konvertering af gaskunder i Egtved by være 
klar i starten af juli. Det er den del der omhandler 
erhvervskunder. Vi kan på baggrund heraf begynde at 
planlægge hvornår konverteringen og på hvilke 
betingelser det kan ske!.  
 

Projektforslaget for de private være klar fra rådgivende 
ingeniør i løbet af august måned. 
 

Projektforslagene skal administrativt behandles af Vejle 
Kommune for at være aktivt. 

 
Alle landets kommuner er i disse måneder 
under stort pres fordi der skal planlægges 
for den fremtidige varmeproduktion. Det 
forceres i lyset af den russiske invasion i 
Ukraine. Det er indlysende at Vesteuropa, 
Ja hele verden skal frigøre sig fra de fossile 
brændstoffer. Der planlægges således også 
i Vejle Kommune, og Egtved Varmeværk 
har deltaget i flere møder desangående. Vi 
har i Egtved en stor ekspertise i fjernvarme 
men vi har også en varmeforsyningslov, der 
sætter ”kursen” for, hvordan vi kan 
navigere. Det også derfor vi inden vi 
konverterer naturgaskunder i Egtved, skal 
lave projektforslag for hvordan både 
kommende og eksisterende kunder samt 
selskabet er stillet, såfremt vi gør dette eller 
hint.  
 
De kommende måneder bliver spændende, 
og sommerferien er ”næsten aflyst” 

Vi ønsker vore kunder, 
personale, leverandører 
og myndigheder en 
rigtig god velfortjent 
sommer, så alle er klar 
til 2. halvår af 2022. 
Aldrig har det været 
mere spændende at 
have med fjernvarme at 
gøre! 

 
To opslag på vores Facebookside Egtved 
Varmeværk, nåede i juni måned mere end 
350 visninger hver. Det er vi meget stolte 
af. Bliv ved med at være nysgerrige! 


