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Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 
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Formand for Brugergruppen Leif Pedersen 
Forsyningschef Hans-Henrik Høg 
Anne Thorup Eriksen – HOFOR 

Afbud: Brugergruppen – se deltagerliste 
Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Leif Pedersen bød velkommen. 
Forvaltningen havde bedt om, at punkt 4 blev trukket af dagsordenen, 
dette ønske blev efterkommet. 

 
2. Orientering fra HOFOR 

Leif Pedersen orienterede om, at HOFORs varsling om nedtrapning af 
tilskud til Agenda Center Albertslund er trukket tilbage, det er endnu 
uklart om størrelsen på tilskuddet ændres. 

 
3. Fremtidens fjernvarme – tema (oplæg 15 min.) 

Hans-Henrik Høg orienterede om arbejdet med fremtidens fjernvarme, 
med en kort gennemgang af status og udfordringer i forbindelse med 
overgangen til lavtemperaturfjernvarme, både i forbindelse med den 
nuværende renovering af rækkehusene i Syd samt den kommende 
renovering i gårdhusene i Syd og Vest. I Syd kommer Nordmarks Have, 
Albertslund Gymnasie samt Kanalens Kvarter til at ligge som øer i et 
område med lavtemperaturfjernvarme, det samme vil gøre sig 
gældende i Vest, hvor de omliggende områder ikke har 
lavtemperaturfjernvarme. En af udfordringerne er, om der skal arbejdes 
hen mod at hele kommunen inden for 10-15 år har 
lavtemperaturfjernvarme. For at nå de fjernvarmebrugere, der er sidst 
på ledningssystemet, kan det derfor i en periode blive nødvendigt at  
booste disse områder med en kombination af lokale pumpestationer og 
varmepumper for at sikre tilstrækkeligt med energi.  
Der bliver flere og flere fjernaflæste målere i kommunen, disse data kan 
både bruges til optimering af varmeleverancen, men samtidig give 
mulighed for beboerne at følge med i forbruget online. 
Der skal også arbejdes med forskellige afregningsmodeller i forbindelse 
med overgangen til lavtemperaturfjernvarme. 
Allerede nu oplever beboerne i de renoverede rækkehuse i Syd, at 
nettet er bedre dimensioneret. 
Fra salen blev der udtrykt ros for innovationen i forbindelse med 
arbejdet med lavtemperaturfjernvarme.  

 
Mødesager 
 

4. Brugergruppens Forretningsorden og Retningslinjer 
(bilag – de endelige mødesager samt bilag, hvor ændringerne 
fremgår) 



Referat 

 

 Side 2 af 4 

 

Punktet blev taget af dagsorden på Arbejdsgruppens formøde efter 
Forvaltningens ønske, idet der stadig var nogle uklarheder og mangler. 
 

 
Orientering 
 

5. Orientering fra formanden 
Intet 

 
6. Orientering fra Forvaltningen 

 
- Ordensreglement for Genbrugsstationen (mødesag) 

Sagen er på vej gennem det politiske system, og er tidliger blevet 
diskuteret i Brugergruppen. 
De få ændringer, der er i forhold til det nuværende 
ordensreglement, blev læst op på mødet, 
De aktuelle afsnit i ordensreglementet og forslag til ændringer 
fremgår nedenfor.  
 

Afsnit i ordens- 
reglement 

Nuværende ordlyd Ændres til 

4 Personalet har ret til 
at kræve 
dokumentation for, at 
affaldet mv. kommer 
fra husstande eller 
erhvervsvirksomheder 
i I/S 
Vestforbrændings 
opland...... 

Personalet har ret 
til at kræve 
dokumentation for, 
at affaldet mv. 
kommer fra 
husstande i I/S 
Vestforbrændings 
opland.... 

12 Det er dog tilladt at 
tage genstande 
placeret i området 
markeret med ’direkte 
genbrug’ med hjem 

Det er dog tilladt at 
tage genstande i 
områder markeret 
med ’bytte’. 
Borgere skal som 
udgangspunkt 
aflevere brugbare 
genstande for at 
kunne bytte til 
andre genstande. 
Genstande er kun 
til privat brug og må 
ikke videresælges. 

 
Leif Pedersen orienterede om, at ovenstående forventes at give 
debat på kommunalbestyrelsesmødet og henviste til notat på 
hjemmesiden www.albertslund.dk/kommunalbestyrelsen. 
  

- Møde i ad-hoc arbejdsgruppen den 19. maj 2014: Drift og 
vedligeholdelse af fjernvarmeunits 
Bent Jørgensen orienterede om første møde i ad-hocgruppen. Der 
er i de repræsenterede boligtyper ikke en entydig positiv holdning til 
forslaget om drift og vedligeholdelse af fjernvarmeunits.  
Inden næste møde skal Forvaltningen udarbejde et notat, der går 
mere i dybden blandt andet med hensyn til økonomien, samt øvrige 
fordele og ulemper. 

http://www.albertslund.dk/kommunalbestyrelsen
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- Grønt Regnskab www.groentregnskab.albertslund.dk 
Hans-Henrik Høg orienterede kort om mulighederne for på 
hjemmesiden at se forbruget i eget boligområde. 
På spørgsmål fra salen blev det oplyst, at Grønt Regnskab er et 
arbejdsredskab for Forsyningen, blandt andet, i forbindelse med 
nye tiltag eller når borgere ringer med spørgsmål til eget forbrug. 
Det er også muligt for den enkelte borger at sammenligne eget 
forbrug med gennemsnittet af eget boligområdes forbrug. 
Agenda Center Albertslund bruger Grønt Regnskab i forbindelse 
med kampagner, til at ”klappe på skulderen” hvor det går godt, og til 
at hjælpe, hvor det går mindre godt. 
Der blev henvist til punkt 9, offentliggørelse af Grønt Regnskab. 

- Status på renovering af Kanalgaden 
Der er nu udpeget 5 arkitekter, der skal komme med forslag til 
renovering af Kanalgade, forslagene forventes modtaget sidst på 
sommeren.  
Borgmester Steen Christiansen, formand for Miljø & Byudvalget Leif 
Pedersen samt medlemmer af følgegruppen sidder i 
dommerkomiteen. 
I samarbejde med HOFOR sikres en bedre vandkvalitet. 
Der blev fra salen efterlyst mere borgerinddragelse, ligesom der 
blev udtrykt utilfredshed med manglende oplysning i forbindelse 
med den nylige tømning af Rådhussøen og Kanalen. 

 
7. Orientering fra Arbejdsgruppen 

Pia Larsen fra Arbejdsgruppen orienterede kort om baggrunden for 
ændringen i udformningen af Brugergruppemødets dagsorden, det 
skyldes blandt andet, at der ofte er mange punkter, og oplevelsen 
kunne være, at de sidste punkter ikke fik den fornødne 
opmærksomhed, ofte var enkelte mødedeltagere nødt til at forlade 
møderne inden sidste punkt var behandlet. 
Arbejdsgruppen modtager gerne kommentarer og forslag til at gøre 
dagsorden endnu bedre. 
Pia Larsen gjorde opmærksom på, at Arbejdsgruppens formøde blev 
brugt til dels at gennemgå dagsorden og fordele opgaverne, men også 
til at bringe formand Leif Pedersen ajour. 

 
8. Forsyningens Årsberetning 

(bilag) 
Hans-Henrik Høg orienterede kort om Forsyningens Årsberetning, den 
er ”slanket” i forhold til sidste år, der er mindre om økonomien. 
Bent Jørgensen efterlyste en uddybning af de største afvigelser i 
forhold til budgettet.  
Fra salen var der konkrete spørgsmål til enkelte poster i regnskabet og 
Forvaltningen blev bedt om at undersøge om taksten kunne beregnes 
anderledes, således at den variable takst kan vægtes endnu højere end 
i dag. Forvaltningen undersøger mulighederne. 

 
9. Offentliggørelse af Grønt Regnskab 

(bilag) 
Der inviteres til offentliggørelse af Grønt Regnskab onsdag den 25. juni, 
kl. 14.30 – 16.00 på Rådhuset, i atriumgården mellem blok B og C. 

 
10. Eventuelt 

A) Curt Gotthard, spurgte til ændringen i Forretningsordenen, hvor 
beslutningsreferat ændres til almindeligt referat, hvad vil 
Forvaltningen gøre, hvis der er indsigelser til referatet? 
Forvaltningen henviste til, at der gennem flere år var skrevet 
almindelige referater og ikke beslutningsreferater, endnu havde 

http://www.groentregnskab.albertslund.dk/
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man ikke oplevet indsigelser til referatet, det var Forvaltningens 
indstilling, at kom der indsigelser til referatet, ville de blive sendt 
videre til Brugergruppen. 

B) Brugergruppedag: Tur langs Harrestrup Å lørdag den 13. 
september, kl. 9.30 – 13.00 med efterfølgende frokost på 
Varmeværket. 
Invitation sendes ud primo august, det forventes, at turen foregår i 
bus. 

C) Povl Markussen inviterede til cykeltur langs Harrestrup Å lørdag 
den 21. juni kl. 11.00 med afgang fra Agendacenteret. 

D) Curt Gotthard takkede for valget til Sundhedsrådet og spurgte 
samtidig til valghandlingen. 
Forvaltningen erkendte, at valghandlingerne på sidste 
Brugergruppemøde ikke havde været optimale, samt at det ville 
blive ændret i forbindelse med fremtidige valghandlinger. 

E) Hans-Henrik Høg orienterede kort om de work-shops, der har været 
afholdt på affald & genbrugsområdet, den sidste work-shop 
afholdes den 10. juni. Arbejdsgruppen holder evalueringsmøde den 
19. juni. 

F) Bent Jørgensen orienterede om, at han på formødet havde efterlyst 
punkter om belysningsområdet. 
Der blev efterlyst en tur til projektet DOLL. 
Sif Enevold deltog i Brugergruppemødet den 28. november 2013, 
hvor hun fortalte om planerne. Det kunne være en ide til næste 
Brugergruppemøde at invitere en medarbejder, fra Forvaltningen, 
der kunne give os noget mere viden.  
Der var forslag om, at næste møde blev afholdt i Living Lab i 
Fabriksparken, hvor projektet DOLL er hjemmehørende. 
Forvaltningen undersøger mulighederne.  

 


