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Ingen spår ret godt om fremtiden. Med 
regnskabsår 2022 tog vi hul på en helt ny 
produktionssammensætning sammenlignet med 
tidligere år.  
 
Vi har derfor ingen sammenlignende 
produktionsår vi kan sammenligne med. 
Alligevel er vi ret sikre på vi lander ”GODT” 
når vi sidst på året  jf. Varmeforsyningsloven 
skal bestemme  den endelige og reelle 
afregnings varmepris for 2022 og budgetprisen 
for 2023.  
 
”Fantasien” rækker slet ikke til de 
prisændringer (læs: prisforhøjelser) der er sket 
for naturgas og elektricitet.  

 
NATURGASKONVERTERING. 
 
Egtved Varmeværk har modtaget projektforslag for 
konvertering af de erhvervsdrivende naturgas-
forbrugende kunder i Egtved By. Det er et digert 
værk på 21 tætskrevne sider med 30 siders bilag 
med mestendels udskrifter af regneark, der ikke er 
egnet til læsning på papir men alene til at forstå ved 
”skærmkigning”. Projektforslaget opfylder de 
formkrav der er, og sendt videre til Vejle Kommune 
for godkendelse. Efter godkendelse er der  4 ugers 
høringsfase. 
 
Vi optimerer på projektet ved allerede nu ved at 
sætte detailprojektering i gang. Det udføres eksternt. 
 
Projektforslag for de private boliger er i  gang. 

BBR 
 
Bogstaverne ”BBR” dækker over bygnings– og 
boligregisteret. Det er staten Danmarks register til at holde 
styr på alle de oplysninger der vedrører offentlige som 
private bygningers oplysninger. Det er størrelse, hvad er 
murværk lavet af, tagbeklædning, Opvarmningsform, antal 
toiletter, antal rum og flere andre.  
 
BBR registeret er anvendt til at fordele et samlet beløb til 
de, der har haft store stigninger i deres varmeudgift. 
 

Ingen fjernvarmeforbrugere der er kunde hos Egtved, 
falder ind under den kategori, der havde mulighed for at 
modtage de 6.000,00 kr. i varmehjælp. 
 
Det er som udgangspunkt godt, for det er udtryk for at 
varmeprisen ikke er steget i Egtved 

 
Vi jagter hele tiden grønne løsninger på Egtved Varmeværk. Medarbejdere og bestyrelse arbejder for tiden med 
opsætning af solceller (strøm) på vore arealer. Vi bruger en del strøm til pumper, motorer og styring, regulering og 
overvågning (SRO). Det købes i dag ude i byen men vi kunne jo også selv lave det, Bestyrelsen har på møde den 23. 
august givet grønt lys til at gå videre med det. ER det en god forretning, sætte vi gang i det. Vi tror det kun er muligt og 
få tilvejebragt en sådan løsning på NY PRODUKTION. Pladsen er ikke til rådighed på det gamle værk i Søndergade. 

Egtved Varmeværk har fået de første 150 baller 
halm leveret til værket. Det er kapaciteten i 
lageret. Halmen kommer fra vores nærområde. 

Modelfoto 

Nødstrømsgeneratoren på det gamle værk har 
været ”husvild” siden vi solgte lagerbygningen til 
Egtved Vandværk. Generatoren blev flyttet til 
kedelhallen i Søndergade og er nu tilsluttet, 
serviceret og klar til drift, såfremt behovet skulle 
opstå. 


