
Fjernvarme i Grækerkvarteret/Skelgårdens Nye Villaby 
 
Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) har, på Hvidovre Kommunes opfordring, udfærdiget projektforslag for at 
belyse mulighederne for at konvertere alle de områder i Hvidovre, der i 80-erne blev udlagt til 
naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. 
Denne rapport udviste at det var samfunds-, bruger- samt virksomhedsmæssigt rentabelt. 
I henhold til den overordnede plan fra marts 2012 blev Hvidovre inddelt i passende områder, 
størrelsesmæssigt frem til 2018/2019. 
Skelgårdens Nye Villaby ligger inden for det område, der forventes undersøgt i 2018. Til den tid skal der 
udfærdiges et projektforslag, der skal godkendes af Hvidovre Kommune og accepteres af naturgasselskabet 
HMN. 
Efter et godkendt projektforslag, skal der inden for de enkelte områder skaffes tilslutning af minimum 30% 
af varmegrundlaget, før der tages beslutning om etablering af fjernvarmeledninger. 
F.s.v. angår tvangstilslutning, har kommunalbestyrelsen til dato ikke har ønsket at indføre tilslutningspligt. 
Der er nogle byer, der har indført tilslutningspligt, hvor den enkelte forbruger, efter pålægget har 9 års frist 
for fysisk at koble sig til fjernvarmen. 
I Hvidovre er det således ganske frivilligt at konvertere til fjernvarme. Der kan være mange grunde til at 
ønske en konvertering, herunder specielt økonomien, hvor HMN har meddelt, at de i Hvidovre ikke har 
mulighed for at levere energi, der kan konkurrere med fjernvarmen. Derudover er der også den fordel at et 
fjernvarmeanlæg har en levetid, der er 2 til 3 gange længere end et gasfyr, ligesom der er færre 
vedligeholdelsesudgifter ved et fjernvarmeanlæg. 
Hvis der er nogle i grundejerforeningen, der ønsker at vide lidt mere om udbygningsplanerne, er der 
mulighed på vores hjemmesidewww.udbygning.dk hvor den enkelte grundejer kan indtaste sin adresse og 
få svaret på, hvornår der er mulighed for fjernvarme. 
I lighed med tidligere projekter (Holmegårds-og Langhøjskolen, Svendebjerg og Strandmarkskvarteret) har 
vi været i tæt dialog med bestyrelserne for de pågældende grundejerforeninger, der har været meget 
positive og hjælpsomme, herunder muligheden for deltagelse i generalforsamlinger samt ved stormøder, 
hvor vi har haft mulighed for at fortælle/besvare spørgsmål om fjernvarme. 
 

http://www.udbygning.dk/

