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  Godt nytår til alle. 
 
Der skal fra Egtved Varmeværk Amba lyde et 
rungende GODT NYTÅR til vore forbrugere. Noget af 
det som året skal huskes for er at den variable 
varmepris for et ”Danmarkshus” blev sat ned med godt 
3.000,00 kr., og afregningsprisen, hvor regnskabsåret 
er omme kan holdes. Det faktum er vi meget stolte af! 
 

Det er jo ikke fordi verden omkring varmeværket har 
stået stille. Med Ruslands indtrængen i Ukraine blev 
der rigtig meget ubalance i de fossile brændsler, som 
gav afsmitning på vandkraft, med manglende udbud i 
Norge på grund af dårlig Hydro balance og 
infrastruktur. A-kraft i flere europæiske lande var sat 
ud af drift på grund af service. I 2. kvartal varede det 
længe (langt inde i maj måned) inden solen havde 
stabil kraft til at lave 100 % varmeproduktion.  
 

Vi nød alle det dejlige solrige sensommervejr, men det 
betød den halm vi får leveret nu, har et meget lavt 
vandindhold. For byghalm gælder; det været godt med 
par byger og tørretid inden halmen blev presset. Uden 
denne ”skylning” sætter der sig aflejringer af kisel i 
kedlen og den stopper til. Det kræver at det tekniske 
personale er ”over” hele tiden. 
 

Elprisen har i store perioder været meget høj. Derfor 
har varmepumpen kørt mindre end det kunne 
forventes. Tilsvarende har gasmotoren kørt mere, og 
lavet strøm til det offentlige net.  
 

Vore 6 forskellige produktionsplatforme, kan næsten 
altid finde et produktionsmix der er billigere end det 
dyreste. Alle der får fjernvarme i Egtved, nyder godt af 
det - for det er VORES VARME! 
 

Vi står lige på tærsklen til at udbyde det største 
fjernvarme anlægsarbejde i mange år i Egtved. Det 
sker i forbindelse med etablering/forstærkning af 
rørnettet til alle de kommende forbrugere der vil 
konvertere fra naturgas/varmepumpe til fjernvarme. 
Når vi ved mere, melder vi det ud. 
 

2023 er også starten på et nyt regnskabsår, det 65. i 
rækken. Med det også nye lidt højere priser. På den 
totale varmepris er ændringen knap +10 %.  
 

Mangler du kontor kan Egtved Varmeværk tilbyde 
attraktive faciliteter på det gamle værk i Søndergade. 
Der er tale om ét kontor i stueetagen samt et større på 
1. sal, der med en foldevæg kan deles i to. 
Skønsmæssigt kan der indrettes 4-5 arbejdspladser. 
Adgang til WC og køkken. Er din situation den at du er 
vokset ud af det kontor, du har i dag, kan vi måske 
hjælpe dig.  På vores hjemmeside vil du kunne finde 
mere information. 
 

Ved at holde hovedet koldt og kroppen varm, skal vi 
nok komme rigtig godt igennem 2023. 

Årets første tre måneder hører til den periode, hvor 
du bruger allermest varme. Du kan derfor i egen 
interesse spare varme ved at være ”fornuftig”. 

Du kan se spareforslagene (for både varme og vand) 
på dette link:Egtved Posten - 2022-11-09 (e-
pages.dk).  

Hvorfor får  - Får får lov igen! 
 
Med de gode erfaringer vi gjorde sidste år i 
forbindelse med afgræsning af solfanger-
feltets 50.000 kvadratmeter, tilbydes de 
uldne dyr pasningen igen i 2023. Det er 
grønt initiativ vi værdsætter. 

Noget af det vi på Egtved Varmeværk bruger 
en del af er strøm til pumper. Det er også 
derfor vi ønsker at forbrugerne afkøler mest 
muligt - det giver det laveste pumpe behov. 
Vi ”fintænker” i øjeblikket om der kunne 
være god økonomi på basis af solceller at 
producere den strøm selv.  

http://www.e-pages.dk/egtvedposten/518/
http://www.e-pages.dk/egtvedposten/518/

