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Center for Politik og Ledelse
Fjernvarmeudbygningen i Hvidovre

Til Teknik- & Miljøudvalget,

Jeg tillader mig at rette henvendelse til udvalget, for at høre, hvorvidt den allerede besluttede etablering af
fjernvarme i kommunen fortsat vil være sat i bero på ubestemt tid, indtil afgørelse i den verserende sag mod VEKS
foreligger.
Helt grundlæggende er min personlige bekymring som husejer, der bor i et område, som udelukkende har naturgas,
og som længe har haft et ønske om at udskifte et dyrt og ikke kondenserende oliefyr med fjernvarme, at tidspunktet
for fjernvarmeetableringen hele tiden udskydes. I 2014, fik vi at vide, at fjernvarmen ville komme til vores område i
2018. Denne tidsplan blev senere til 2021 og nu har vi som det sidste fra EBO Consult, fået at vide, at det nok tidligst
bliver i 2023 - 2025.
Som boligejer, koster det os i runde tal 10.000 - 12.000 kr. pr. år denne udbygning bliver udskudt.
Som tiden er gået, er der flere i vores område, som ikke længere har tålmodighed til at vente, eller ligefrem er nødt
til at foretage investering i et nyt gasfyr, fordi det gamle ikke længere fungerer.
Med den sidste udskydelse, går vores tanker også i at udskifte det gamle oliefyr med en anden opvarmningskilde, og
her tænker vi primært på en luft-vand varmepumpe, selvom der kan være bekymring med støj i forhold til naboen .
Hvad er jeres råd til os og øvrige Hvidovre borgere, der står i samme situation? Er målet fortsat at få alle med på
fjernvarmen, eller er man fra politisk side i princippet ligeglade, med hvilken opvarmingsform folk etablerer, når blot
det ikke er oliefyr.
Jeg vil se frem til at høre fra jer.
Med venlig hilsen
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