Avedøre, 5. august 2020
Emne: Svar fra FAH til Hvidovre Avis vedrørende gasforsyning til Fjernvarmecentralen Avedøre
Holme
Til Hvidovre Avis:
Vedlagte info om FAHs aktiviteter omkring driften af fjernvarmecentralen – forårsaget af avisartikel i
Hvidovre Avis den 22. juli – men også for at vi alle kan følge FAHs arbejder med omlægning til lavere
driftstemperaturer fra 2023.
FAH arbejder jævnfør klip fra Forretningsplan 2020 på:

1. ”FAH omlægger fjernvarmeforsyningen til et laverer temperaturniveau (fra 165 til
omkring 100 grader i fremløb) fra 1. januar 2023 begrundet med de store besparelser
forbrugerne vil kunne realisere. Dette betyder også, at vores 4/5 procesforbrugere selv må
sikre procesvarme fra primo 2023. ”

2. ”Omlægningen sker ved at udvide samarbejdsaftalen med VEKS således, at VEKS leverer
”affalds-/overskudsvarme” i sommerperioden i stedet for egen fossil naturgasproduktion, når
Avedøre Værket ikke driftes”.

Se også Forretningsplan 2020 på vores hjemmeside www.avedore-holme.dk. FAH vil således
fremadrettet i højere grad end i dag - på samme måde som Hvidovre Fjernvarme - være tilkoblet VEKS –
Vestegnen store fjernvarmetransmissionsselskab. Hvidovre Fjernvarme forsyner hovedsageligt boliger,
medens FAH forsyner industrien på Avedøre Holme og ingen boliger.

Aktuelt fik FAH godkendt et projektforslag for omlægning af brændslet fra olie til gas (30% grøn gas) på
centralen i januar af Hvidovre Kommune. Andelen af grøn gas, afgøres ene og alene af FAHs køb af
certifikater.

Der skal oplistes følgende hovedpunkter i dette projekt:

•
•

Ledningstraceet forløber gennem et hjørne af det fredede område i Mågeparken. Det medfører en
lidt længere godkendelsesperiode end forudsat.
FAH og Evida (gasselskabet, der ejer og etablerer den nye gasledning) etablerer i maj-juni en
mindre forsyningsledning i Stamholmen, da godkendelsen trækker ud og der var behov for gas
allerede i maj-juni på centralen. Denne ledning er i drift, men kan ikke sikre forsyningen i et
vinterudfald på Avedøreværket.

•

•
•

Evida og Evida’s entreprenør fik i juni en gravetilladelse på strækningen omkring Torndalsvej, der
dog ikke var helt færdigkoordineret med sagsbehandlingen omkring fredningen, hvorfor arbejdet
blev stoppet og vejen reetableret.
Evida var i færd med at informere om det pågældende anlægsarbejde til berørte beboere langs
traceet, men fik ikke kontakt til alle før arbejdet blev stoppet.
I avisartiklen – som i pressen i øvrigt – henvises ofte til, at gas vil udgå af varmeforsyningen
indenfor de næste 10 år. Der har i adskillige år været arbejdet på dette over hele landet, hvor
der så skiftes til fjernvarme og varmepumper. MEN der er her tale om opvarmning af parcelhuse.
Gas til industrien, der ofte kræver meget høje temperaturer, fjernvarmecentraler, der har
behov for et brændsel til spids-/og reservelast samt – ikke mindst fremadrettet
transportsektoren med den tunge transport, som vi har megen af på Avedøre Holme –
forventes fortsat at kunne basere sig på gas. Gassen er i dag mere end 15 % grøn - baseret på
opgraderet biogas mm. - og forventes at udgør 30 % i 2022 af det samlede gasforbrug.

Er der opklarende spørgsmål, er I velkommen til at tage kontakt FAH.
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