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Forum: Brugergruppens Arbejdsgruppe 

Tid: Torsdag den 13. august 2015, kl. 17.00 

Sted: Albertslund Forsyning, Vognporten 9, frokoststuen 

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe 

Hans-Henrik Høg, Niels Hansen, Wisam El-Khatib og Jens 

Granholm 

Afbud: Enrico Juhl, Lars Bremer og Pia Larsen 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse dagsorden 
Punkt 6 blev taget af dagsorden. 

 
2. Budget 2016 

- Budget og takster – varme 
Mundtlig orientering 
Mødesagen var blevet færdig og sendt ud inden mødet, Hans-Henrik 
Høg gennemgik kort sagen. 
Taksterne falder i 2016, det gælder specielt den variable takst. 
Der er ønske om at ansætte en driftsleder for ét år. Det første år skal 
der specielt fokuseres på varmeområdet, blandt andet Fremtidens 
Fjernvarme, men også det generationsskifte, der snart er på vej på 
Forsyningen. Samtidig skal året bruges på, at belysningsområdet 
langsomt overføres til Forsyningen, hvorefter udgiften fordeles på 
begge områder. 
Ifølge VEKS’ Årsrapport for 2014 er varmeprisen i Albertslund fra at 
ligge væsentligt over gennemsnittet nu ligger under gennemsnittet. 
VEKS’ Årsrapport for 2014 er bestilt i papirudgave og deles ud på 
Brugergruppemødet den 3. september 2015. 
En debat om nye målere affødte et ønske om, at der på næste 
Arbejdsgruppemøde fremlægges en strategi for målerområdet. 
Der blev fremsat ønske om, at der i lighed med tidligere år i 
budgetsagen kom et skema, der viste det gennemsnitlige forbrug for en 
gns.-bolig i Albertslund på 100 m

2
 og et årsforbrug på 15 MWh. 

- Budget og takster – affald & genbrug 
Bilag fremsendes senest mandag den 10. august 2015 
Jens Granholm gennemgik budgettet for affald & genbrug. Det 
forventede fald i 2016 skal ses i sammenhæng med de nye 
affaldsordninger. 
RenoWeb lukkes pr. 31. december 2015, hvorefter vi overgår til 
Vestforbrændings it-løsning KURS. 
Genbrugsfraktionerne glas – pap – papir fylder %-vis meget i forhold til 
restaffald og storskrald, derfor er de splittet mere ud. 

 
3. Energispareaktivitetsplanen 

Bilag vedlagt 
Materialet er endnu ikke færdigbehandlet, tanken er at fortsætte på samme 
niveau som i 2015. 
I forbindelse med Christian Oxenvads ansættelse, har vi nu mulighed for at 
få mere information ud til borgerne. Der er mange gode eksempler, som 
kan bruges til et katalog til inspiration for andre. 
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Bent Jørgensen efterlyste en evaluering af den nuværende ordning med 
gratis varmetjek, som det skete i 2013, dengang viste det sig, at effekten 
var meget lille med hensyn til energibesparelser. 
Skal den nuværende ordning afskaffes eller skal der strammes op?  
Hvordan er sammenhængen med en eventuel overtagelse af 
fjernvarmeunits? 
Serviceordningerne foreslås droppet i den nuværende form, og 
Forsyningens personale overtager rådgivningen af ”Særligt trængende” 
borgere. 
Det nye tiltag ”Bedre Bolig” bør være en ordning med en vis egenbetaling. 
Ordningen bør kun gælde for fjernvarmebrugere, da borgere med naturgas- 
og olieopvarmning ikke betaler til ordningen via fjernvarmen. 

 
4. Serviceaftale på varmeunits 

Bilag vedlagt 
Bent Jørgensen ville vide, hvorfor der stod ”frivillig” i indstillingen, var det 
ikke altid frivilligt? 
I forsøgsperioden vil det være en frivillig ordning, så må der efterfølgende i 
givet fald tages stilling til hvordan ordningen skal skrues sammen. 
Der arbejdes videre med sagen. 

 
5. Strategiplan for fremtidens fjernvarme 

Mundtlig orientering 
På Brugergruppemødet den 3. september 2015, deltager en konsulent fra 
COWI, med et oplæg fremtidens fjernvarme, blandt andet lavtemperatur, 
måler og andet. 

 
6. Betalingsmodel for vej- og stibelysning i boligområder 

Mødesag  
Bilag fremsendes mandag den 10. august 2015 
Taget af dagsorden, mødesagen ikke færdig, kommer på til 
Brugergruppemødet den 3. december 2015. 

 
7. Status på ”Fremtidens affaldssystem i Albertslund” 

Mundtlig orientering 
Sara Rosendal vil inden for kort tid sende en reminder til de boligområder, 
der endnu ikke har responderet. 
Povl Markussen ville vide, hvad der er i de ”pakker”, Sara Rosendal havde 
omtalt, ville blive sendt til boligområderne, når det enkelte boligområde  har 
besluttet, hvilken ordning de ønsker. Det kunne Jens Granholm desværre 
ikke svare på. 

 
8. Evaluering af Genbrugsstationen 

Bilag fremsendes senest mandag den 10. august 2015 
Bent Jørgensen har haft en ”lidt morsom” oplevelse på Genbrugsstationen, 
og i den forbindelse spurgte han til uddannelses- og dannelsesniveauet for 
medarbejderne. 
Povl Markussen efterlyste en evaluering af de kriterier, der blev opstillet for 
den nye genbrugsstation, bliver de efterlevet? 
Der arbejdes videre med evalueringen. 

 
9. Brugergruppetur den 2. september 2015 

Invitation sendt til Brugergruppen den 6. august 2015 
Dags dato er tilmeldt 14 fra Brugergruppen og 3 – 4 medarbejdere fra 
administrationen vil deltage, Leif Pedersen har desværre meldt afbud. 
Turen gennemføres. Lissi sender en reminder ud den 17. august. 

 
10. Eventuelt 

Povl Markussen spurgte til status på Røde forbrugere?  
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Der sendes ud til Røde Forbrugere primo oktober. 
Der er problemer med M. Larsen i forbindelse med tømning af blandt andet 
pap og porcelæn/keramik. 
Det bør pointeres overfor VEKS, at der fortsat er et ønske om en form for 
brugerråd efter nedlæggelsen af det tidligere brugerråd. 
Lissi Petersen orienterede om: 

 Der til Brugergruppemødet kommer en mødesag med ny 
rottehandlingsplan, Forsyningen er lige gjort bekendt med, at sagen er 
på vej. 

 Fremover holdes Arbejdsgruppemøderne i mødelokale 2 på Rådhuset. 
 
 


