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Alle årsopgørelser er nu sendt ud. Du kan på 
årsopgørelsen nøjagtigt se hvad du har brugt af 
fjernvarme i 2022. Rigtig mange har brugt 
mindre - derfor skal rigtig mange have penge 
tilbage. Det bliver samlet set ca. 1.000.000,00 
kr. 
 
Når årsopgørelserne er sendt ud begynder 
tilrettelæggelsen af det regnskab der skal 
fremlægges på generalforsamlingen for det 54. 
regnskabsår tirsdag den 28. marts 2023. 
Nærmere følger med indkaldelsen senere. 
 
En del af de ting som Dansk fjernvarme 
Forening tilbyder sine medlemmer er 
infomøder, kurser, uddannelse etc. Det er 
vigtigt at såvel medarbejdere som bestyrelse er 
godt opdateret på hvad der sker på vort felt. 
Det gælder principielt også den anden vej, hvor 
vor forening gerne vil høre fra varmeværkernes 
mund, hvad de skal gøre, for at være optimale. 
Vi vil i kommende månedsbreve fortælle mere 
om, hvad vi har deltaget i.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egtved Varmeværk er rigtig godt med, når det 
gælder FN´s globale verdensmål. Dem vi selv 
kan gøre noget ved, har vi ”flyttet på” - det er i 
første omgang Bæredygtig energi, Industri, 
innovation og Infrastruktur, ansvarligt forbrug 
og produktion, samt klimaindsatsen. Andre af 
målene har vi ikke nogen eller kun meget 
beskeden indflydelse på og tager dem alvorligt. 
Alle kan hele tiden gøre det lidt bedre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsopgørelsen 2022 er nu havnet hos den 
enkelte forbruger. Den er i år udvidet med 
information om hvilke brændsler vi har 
anvendt procentuelt. Ligeledes er der en 
miljødeklaration på, hvad vi udleder i 
atmosfæren. Vi har tidligere informeret at 
Egtved Varmeværk er Co2  neutralt. 
Miljødeklarationen fortæller 79,5 %. 
Årsagen hertil er at ”Danmark” har bedt os 
om at producere en masse strøm, hvortil der 
anvendes gas. Derfor er andelen kun de 
omtalte knap 80 procent. 

 
 
 
 

 
 
Medio februar 2023 er vi så langt så 
projektet kan sendes i udbud. Det ER lidt 
senere end planlagt, da det har vist sig mere 
omfattende . 
 

En gang i marts måned kender vi resultatet 
af udbuddet, hvorefter vi sammen med 
rådgiver kan lave den sidste planlægning 
for udførelse. 

 

Fra det historiske hjørne viser vi denne gang 
tidligere varmemester Vagn Buch Pedersen foran 
den tids gaskedel. Rengøringsmæssigt  var det ”en 
helt anden verden” da man skiftede fra tung fuelolie 
til gasolie - og videre til naturgas. Det vidner 
skriften på kedellågen også. Den kan efter flere år 
læses. 


