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Forum: Brugergruppens Arbejdsgruppe 

Tid: Onsdag den 16. august 2017, kl. 17.00 

Sted: Albertslund Rådhus, mødelokale 129, blok A, stuen 

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe, Hans-Henrik Høg, Steen Westring, 

Jens Granholm 

Afbud: Birthe Nielsen, Karsten Wenneberg og Pia Larsen 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Energispareaktivitetsplan – mødesag 

Foreløbig mødesag vedlagt 
Hans-Henrik Høg orienterede kort om sagen, fokus både i 2017 og 2018 er 
lavtemperaturfjernvarme 2026.  
Vi er er bagud i forhold til de energisparemål, der skal indberettes, hvilket 
blandt andet skyldes, at renoveringerne i syd og vest er kommet senere i 
gang, det kan betyde, at der skal købes MWh uden for kommunen. 
Bedre bolig ordningen er droppet, Christian Oxenvad har kontakt til et 
pensionsselskab, der eventuelt vil være med til at finansiere renoveringer 
hos private parcelhusejere. 
I forhold til Røde Forbrugere ville Povl Markussen vide om, det også gælder 
vand samt renovation. 
Hans-Henrik Høg orienterede om, at man fortsat prøver at få HOFOR med i 
forhold til vandforbruget. Med hensyn til renovation ved man endnu ikke, 
hvad der er muligt, det er kun Albertslund Kommune der efterspørger 
muligheden, i øjeblikket er der ikke sikkerhed for at få korrekte tal, og prisen 
kendes heller ikke. 
Bent Jørgensen efterlyste igen, at der på årsafregningen står, hvor stor del 
af MWh-prisen, der går til energispareaktiviteter, derudover skal tallene 
rettes op i forhold til med og uden moms, i øjeblikket betales 12,5 mio.kr. 
inklusiv moms. Disse forhold skal fremgå af materialet til Brugergruppen. 

 
3. Budget og takster 2018 – Varmeforsyning – mødesag 

Foreløbig mødesag vedlagt 
Bent Jørgensen ønskede en forklaring på den faldende målerudgift i forhold 
til målerstrategien. 
Hans-Henrik Høg oplyste, at det skyldes, at man ikke som forventet har 
brugt pengene i 2016 og 2017. 
Steen Westring beklager, at de takster der er sendt til Arbejdsgruppen er 
forkerte, de korrekte kommer til Brugergruppemødet. 

 
4. Budget og takster 2018 – Affald & Genbrug – mødesag 

Foreløbig mødesag vedlagt 
Jens Granholm orienterede kort om budgettet på de forskellige ordninger, 
han gjorde samtidig opmærksom på, at budgettet er beregnet på forventede 
priser, da Vestforbrænding endnu ikke har meldt de endelige priser ud. 

 
5. Oplæg til handlingsplan for overgang til lavtemperaturfjernvarme 

Bilag klar til Brugergruppemødet den 29. august 
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Der har været afholdt en opstarts workshop den 23. juni, med deltagelse af 
forskellige interessenter, herefter har DFP (Dansk Fjernvarmes 
projektselskab – der er konsulent på planen) udarbejdet en skitse med 
oplæg til handleplan. Tovholderne udarbejder de 13 handleplansaktiviteter, 
det forventes, at der er et oplæg klar ultimo oktober, hvorefter handleplanen 
afstemmes og tilrettes i november, så den er klar til præsentation på 
Brugergruppemødet den 7. december. 

 
6. Status på affaldsordning 

Bilag klar til Brugergruppemødet den 29. august 
Hans-Henrik Høg orienterede om status. På Brugergruppemødet vil der 
blive givet en kort status med fokus på handleplanen for stativområderne, 
der har været afholdt møde med. Der var et stort fremmøde, og der er i de 
berørte afdelinger stemning for, at man beholder den nuværende 
stativordning med kassetter. 

 
7. Status på belysningsområdet 

Bilag klar til Brugergruppemødet den 29. august 
Sten Westring orienterede kort om, at der fortsat er nogle mangler på etape 
1 og 2, det gælder Nordmarks Allé og DALI drivere 
(kommunikationsmodulet i lamperne) samt ikke mindst master på 
Stensmosevej, der er for tæt på en gasledning. Derudover er der 
supplerende arbejder, blandt andet en ”sandkasse” = udendørs udstilling på 
Gl. Landevej der forventes færdig 1. september, nye tændskabe samt 
oprydning i gamle og ensartet teknologi. 
Etape 3 og 4 til 18,2 mio. kr. der arbejdes i øjeblikket på udbudsmaterialet, 
etape 3 er boligområder med træmaster og etape 4 er belysning på 
hovedstier: Damgårds-, Trippendals-, Tvær- og Sydstien samt et stykke sti 
gennem Hyldespjældet. 
Ad hoc-arbejdsgruppen afleverer slutnotatet til Brugergruppemøde den 29. 
august. 

 
8. Brugergruppetur en sen eftermiddag primo oktober 

• Kara i Roskilde 

• Lavtemperatur – eventuelt i Hillerød 
Forvaltningen arbejder i øjeblikket med begge forslag 
Hans-Henrik Høg oplyste, at vi i øjeblikket er i kontakt med begge steder og 
afventer svar. 

 
9. Eventuelt 

Intet 
 


