Nyt udbud om miljøvenlig energiproduktion skal
sikre Hillerød den grønne førertrøje
Et nyt dampværk skal accelerere den fortsatte grønne omstilling af Hillerød
til gavn for både borgere og virksomheder. Et udbud om entreprisen sættes
nu i gang i et unikt samarbejde mellem industrien og Hillerød Kraftvarme
ApS.
Hillerød den 13. juli – I dag er et nyt udbud startet for et kommende dampværk i
Hillerød Kommune. Hillerød Kraftvarme ApS vil etablere et dampværk, der skal levere
procesdamp til produktionen hos de to virksomheder Novo Nordisk og FUJIFILM
Diosynth Biotechnologies samt evt. kommende virksomheder.
Overskudsvarmen fra dampværket vil indgå som et grønnere supplement til
fjernvarmen.
”Dampværket er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, fordi det vil give en mere
miljøvenlig energiproduktion end i dag, hvor de to virksomheder får procesdamp via
naturgas. Vores beregninger viser, at det kommende dampværk giver en reduktion i
CO2-udslippet sammenlignet med naturgas, som svarer til mindst 20.000 tons CO2,”
forklarer Anders B. Møller-Hansen, der er energidirektør i Hillerød Forsyning.
Samarbejdet mellem Hillerød Kraftvarme ApS og de to industrivirksomheder er
samtidig et konkret eksempel på, hvordan parterne i fællesskab kan drive den grønne
omstilling til gavn for samfundet. Projektet og etableringen af dampværket er dog
betinget af, at parterne på baggrund af de forestående tilbud kan opnå en økonomisk
fordelagtig løsning.
Hillerød Kraftvarme ApS er bygherre på projektet, mens virksomhederne Novo
Nordisk og FUJIFILM Diosynth BioTechnologies er med til at aftage procesdampen og
af den vej finansiere og afdrage på de lån og produktionsomkostninger, der er
forbundet med løsningen. Når værket står færdigt, kan andre virksomheder også
tilbydes procesdamp.
Udbuddet af dampværket løber fra primo juli til første kvartal 2021, hvorefter der
tages beslutning, om projektet realiseres og i så fald om valg af leverandører af de
enkelte udbudte del-entrepriser.
Ambitionen er, at dampværket skal stå færdigt på Krakasvej i Hillerød ved siden af
det eksisterende kraftvarmeværk primo 2023 og herfra været forbundet med en ny
dampledningsring til de to procesvirksomheder.
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