
Skriv dig op til fjernvarmen 
- også selvom du bor i et område uden fjernvarme 

 

Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) modtager adskillige opkald fra borgere, der gerne vil have fjernvarme. 

Ofte er opkaldene fra borgere, der bor i områder uden fjernvarme i Hvidovre, og derfor ikke kan blive 

tilkoblet fjernvarmen endnu.  

På grund af den store interesse, har HFS gjort det muligt at skrive sig på en venteliste til fjernvarmen, og 

derved tilkendegive sin interesse i fjernvarmen, selvom man bor i et område uden fjernvarme.  

At skrive sig op er et udtryk for en interesse i fjernvarmen, og derfor ikke en forpligtigelse til 

fjernvarmen. Du kan give udtryk for din interesse på www.udbygning.dk. Det er nemt, simpelt og tager 

maks. 2 minutter. 

Mange venter på fjernvarmen 

Det er ikke alle steder i Hvidovre, hvor det er muligt at få installeret fjernvarme. Fjernvarmeudbygningen 

har været på pause i et stykke tid, men HFS modtager ofte opkald fra borgere, der spørger indtil hvornår 

fjernvarmen kommer til deres område. ”Vi oplever ofte, at borgerne undrer sig over, at de ikke kan få 

installeret fjernvarme,” siger Henrik Berg, der er formand for fjernvarmeselskabet FD Hvidovre. ”Vi ser 

typisk, at mange vælger at vente på fjernvarmen i stedet for at investere i et nyt olie- eller naturgasfyr, og 

der er efterhånden rigtig mange, der venter på fjernvarmen i Hvidovre,” understreger han.   

Anders Liltorp, der er formand for HFS, udtaler: ”Det er frustrerende, at mange borgere i Hvidovre gerne vil 

have fjernvarme, men ikke kan få det” og understreger, at ”HFS arbejder på at fjernvarmeudbygningen kan 

fortsætte”. Et af tiltagene er en service, hvor borgere der bor i områder uden fjernvarme, kan tilkendegive 

deres interesse i fjernvarmen på www.udbygning.dk. Anders Liltorp, formanden for HFS fortsætter: ”HFS 

har først og fremmest oprettet servicen for at kunne videregive nyheder angående 

fjernvarmeudbygningen. Dernæst ønsker HFS at sætte politisk fokus på den manglende 

fjernvarmeudbygning i Hvidovre” og tilføjer ”jo flere der tilkendegiver deres interesse i fjernvarmen, jo 

stærkere står fjernvarmen i den politiske proces.”   

Mange er interesserede i fjernvarmen 

Adskillige borgere har allerede vist interessen for fjernvarmen, og HFS er først lige begyndt at informere om 

servicen. Antallet stiger hver dag, og HFS oplever allerede en stor opbakning til fjernvarmen. Johannes 

Pleidrup, der er formand for Avedøre Fjernvarme udtaler: ”Det er fantastisk med den opbakning, som 

fjernvarmen får.” 

Eva Holm der bor i Ærtebjergkvarteret er en af dem, der har tilkendegivet sin interesse i fjernvarmen. Hun 

har ventet i flere år på, at fjernvarmeudbygningen fortsætter: ”Vi har et ældre naturgasfyr, der gerne skal 

erstattes af fjernvarmen. Vi venter derfor på, at fjernvarmeudbygningen kommer til Ærtebjerg, så vi ikke 

skal investere i et nyt naturgasfyr” udtaler hun.  

På grund af sin interesse for fjernvarme, har Eva informeret sin grundejerforening på deres facebookside. 

Det har resulteret i, at flere har vist deres interesse for fjernvarmen. Hvis du vil være behjælpelig med at 

sprede ordet ligesom Eva, kan du kontakte Hvidovre Fjernvarmeselskab/v EBO Consult på rik@ebo.dk. 

 

http://www.udbygning.dk/
http://www.udbygning.dk/

