
Dagsorden 

Dato: 18. august 2016 
Sags nr.:00.22.04-P35-4-16 
Sagsbehandler: lip 

Albertslund Kommune 
Nordmarks Allé 1 
2620 Albertslund 
T 43 68 68 68 

Forum: Brugergruppens Arbejdsgruppe 
Tid: Torsdag den 25. august 2016, kl. 17.00 
Sted: Rådhusets Forhal – mødelokale 2 

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe, Hans-Henrik Høg, Steen Westring, 
Niels Hansen og Jens Granholm 

Afbud:  
Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Lavtemperaturfjernvarme i Albertslund 2025 - Mødesag
(tidligere Strategi for Albertslund Fjernvarme)
Foreløbigt bilag – kun notatet vedlagt

3. Energispareaktivitetsplan - Mødesag
Foreløbigt bilag fremsendes den 22. august

4. Budget og takster 2017 – Varmeforsyning - Mødesag
Foreløbigt bilag i form af skemaer for aktivitetsændringer vedlagt

5. Budget og takster 2017 – Affald & Genbrug - Mødesag
Foreløbigt bilag i form af skemaer for aktivitetsændringer vedlagt

6. Betalingsmodel for udebelysning - Mødesag
Foreløbigt bilag fremsendes den 22. august

7. Status på belysningsområdet
Mundtlig orientering

8. Status på TAO-ordning og ”Røde Forbrugere”
(TAO = TilslutningsAnlægsOvertagelse)
Mundtlig orientering

9. Status på ”Fremtidens affaldssystem i Albertslund”
Mundtlig orientering

10. Evaluering af Genbrugsstationen
Mundtlig orientering

11. Eventuelt
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