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Alle kunder til Egtved Varmeværk skal nu ha` varmepumpe, ligesom de i fremtiden skal ha` varmen 
leveret fra en biomassekedel.  Hver af disse nye produktionsplatforme vil bidrage med op til 35%. 
Hverken varmepumpe eller biomassekedel skal stå hos den enkelte varmekunde men på et nybygget  
varmeværk på Lergårdvej 9. 

Bestyrelse, medarbejdere og rådgivere har siden 26. oktober 2018, hvor det nugældende energiforlig 
blev aftalt, arbejdet med at sikre en bæredygtig, Co2 fri produktion til lavest mulig pris. Alle tre 
elementer er opfyldt med det vi gør. Vi bygger et nyt varmeværk på Lergårdvej, foran 
solvarmebygningen. Der skal installeres en varmepumpe, der accelererer den mængde strøm der 
anvendes 3-4 gange til varme. Der installeres også en biomassekedel, der skal anvende flis med et 
vandindhold på under 35%. Når vi har valgt det -  er det for ikke at komme i nærheden af træ til 
kunne bruge til ”gavn”. Det bliver affaldstræ fra hegn, ikke gavntræ, rødder. Det bliver også korn- og 
frøaffald, abrikoskerner, kaffeskaller og halm fra især byg, hvede og raps. Alt sammen er det alene 
brændsler godkendt ifølge Kyoto aftalen. Alt iklædes en bygning, der også kommer til at rumme den 
fremtidige administration. 

Du fik i weekenden et prospekt, der mere uddybende fortæller om, hvad der skal ske inden vi når 
produktionsstart i 1. kvartal 2021. Der er indsendt byggeansøgning og alt nødvendigt papirarbejde er 
gjort færdigt til byggestart (der er stadig mange dokumenter at tage vare på).  Bl.a. ved vi endnu ikke 
hvem der skal opføre bygningen. Byrådet i Vejle forventes at give et ”go” på byrådsmøde den 17. 
juni 2020. Byggestart  vil være få dage efter at byggetilladelsen er modtaget. 

Det vi laver medfører at varmeprisen fra 2022 kan sænkes med 2.483,00 kr. Du må ikke forvente den 
store prisnedsættelse i 2021, da året skal bruges til at ”finde vore ben” med alt det nye isenkram. En 
del af året (1. kvt) går inden værket er komplet færdigt.  Der skal udføres ”TEST” produktion for 
afleveringsforretning som ikke nødvendigvis indebærer den mest økonomiske produktionsform på 
året. 

Det er allerede synligt at der skal ske noget. Flagstænger og adresse skilt er fjernet. Der er nedgravet 
trækrør for elkabler på hver sin side af Lergårdvej, fordi vi nu har erhvervet jord på begge sider af 
vejen og det sidste stykke asfalt i forvejen var Egtved Varmeværks. Der monteres en elektrisk 
rulleport for at sikre adgangen til værkets ejendom. 

I hele byggefasen vil du på vor hjemmeside kunne følge opførelsen af ”NY PRODUKTION” via 
billeder, tekst og film. De sider der på www.egtvedvarme.dk fortæller om produktion og distribution 
vil løbende blive opdateret. Vi skal opfordre dig til at tilmelde dig vort nyhedsbrev.. Så vil du altid 
være opdateret. 

 


