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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: Birthe Nielsen og Lars Bremer 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Lavtemperaturfjernvarme i Albertslund 2025 - Mødesag 

(tidligere Strategi for Albertslund Fjernvarme) 
Foreløbigt bilag – kun notatet vedlagt 
Hans-Henrik Høg orienterede om hovedpunkterne i 
”Lavtemperaturfjernvarme i Albertslund 2025”. Vi skal leve op til 
målsætningen i Vision og Planstrategien, samt målsætningen om en CO2-
neutral kommune i 2025 til opvarmning og elforsyning. Desuden muliggøre 
at leve op til lovkravet om, hvert år at reducere energiforbruget fra 
Varmeværket med ca. 3% i Albertslund. At forberede vores fjernvarmenet til 
at modtage lokal produceret varme, samt implementere vindmøllestrøm via 
varmepumper i henhold til statslig og regional strategi. At understøtte 
fornyelsen og renoveringen af byen. Spare 10 – 15 mio. kr. om året til køb 
af varme hos VEKS – svarende til ca. 1.000,- kr. pr. gennemsnitsbolig i 
Albertslund. 
Der blev spurgt til, om besparelserne var reelle tal, ja, det er de samme tal, 
der er i Grønt Regnskab, renoveringerne i gård- og rækkehusene er en stor 
hjælp i forhold til at opfylde de nuværende mål. 
Pia Larsen efterlyste svar på, om de nuværende mål på 3% kunne nås på 
anden måde, da overgang til lavtemperatur vil være en udgift for 
boligejerne. 
Hans-Henrik Høg orienterede om, at Steen Christiansen deltager i 
Brugergruppemøde den 8. september, for at være med til at ”sparke” sagen 
videre til politisk behandling. 
Der blev efterlyst konkrete eksempler, hvor det synliggøres, hvad den 
enkelte borger kan gøre. 
Povl Markussen foreslog, at flytte de tre øverste punkter ned, således at det 
var de punkter, der betød fornyelse frem for at leve op til målsætninger, der 
kom først. 
Steen Westring orienterede om, at TAO er en succes, blandt andet er en 
stor kunde fra industrien kommet med i ordningen.  
Hans-Henrik Høg orienterede om, at der er lagt vægt på, at denne 
dagsordens punkter 2 og 3 forventes behandlet og godkendt inden 
behandling af budgettet. 
Selve strategien er i øjeblikket til kvalitetssikring hos en af kommunens 
kommunikationsmedarbejdere, forventes klar til Brugergruppemødet. 
 

3. Energispareaktivitetsplan - Mødesag 
Foreløbigt bilag fremsendes den 22. august  
Niels Hansen orienterede kort om Energispareaktivitetsplanen, der er ikke 
planlagt nye projekter i 2017. 
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Bent Jørgensen foreslog, at man eventuelt i fremtiden kunne gentænke 
ordningen i forhold til, hvem der får glæde af tilskuddene, eksempelvis ved 
at differentiere i tilskuddene.  
Bent Jørgensen efterlyste også, at der på årsafregningen, kommer en 
specifikation af, hvor meget den enkelte borger betaler til ordningen.  
 

4. Budget og takster 2017 – Varmeforsyning - Mødesag 
Foreløbigt bilag i form af skemaer for aktivitetsændringer vedlagt 
Steen Westring gennemgik taksterne. 
Povl Markussen mente, at det gav god mening at ansætte en elektriker i 
stedet for købe ydelsen udefra.  
Vigtigt i forhold ti Brugergruppemødet at gøre opmærksom på om tallene er 
med eller uden moms. 

 
5. Budget og takster 2017 – Affald & Genbrug - Mødesag 

Foreløbigt bilag i form af skemaer for aktivitetsændringer vedlagt 
Jens Granholm orienterede kort om taksterne, der både er præget af de nye 
ordninger fra 1. oktober 2016 og af en ny kontrakt med renovatøren. 
 
Priserne for 2017 kommer til at ligge på samme niveau, som i 2016. 
 
På Brugergruppemødet fremlægges kun den samlede pris for ordningerne, 
eventuelle udsving skal dog forklares, dette gælder også for 
varmeforsyningen. 
 

6. Betalingsmodel for udebelysning - Mødesag 
Foreløbigt bilag fremsendes den 22. august 
Niels Hansen orienterede kort om betalingsmodellen og de regler, der er for 
kommunens opkrævning af vej- og stibelysning. 
Der er ifølge lovgivningen ikke mulighed for, at den enkelte 
grundejerforening overtager driften af vej- og stibelysning. 
Arbejdsgruppen bad om, at det blev tydeliggjort, om der var afdelinger, der 
ville få en besparelse i forbindelse med den nye betalingsmodel. 

 
7. Status på belysningsområdet 

Mundtlig orientering 
Steen Westring opsummerede kort, at der med udgangen af 2016 vil være 
sket et samlet løft i vej- og stibelysningen i Albertslund, med modernisering 
af vejbelysningen på de større kommunale veje, modernisering af 
vejbelysningen i Hersted Industripark under DOLL, overdragelse af drift og 
vedligehold til Forsyningen, ibrugtagning af lysstyringssystem med 
dæmpningsprofiler, samt forberedelse til Smart City løsninger. 
Kort gennemgang af procesdiagram for modernisering af belysning i 
boligområderne, fra sagen startes til den er færdig går der ca. 20 måneder. 
Der blev spurgt til levetiden på led-belysning, Steen Westring lovede at 
undersøge det til Brugergruppemødet. 

 
8. Status på TAO-ordning og ”Røde Forbrugere” 

(TAO = TilslutningsAnlægsOvertagelse) 
Mundtlig orientering 
Der er orienteret kort om punktet under punkt 2, der vil komme en 
orientering på Brugergruppemødet 

 
9. Status på ”Fremtidens affaldssystem i Albertslund” 

Mundtlig orientering 
I boligområder med stativordning er starten flyttet til 1. december 2016, da 
der har været problemer med at få de nye stativer og kassetter produceret 
til tiden. 
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De kommunale institutioner kommer først med i de nye ordninger fra 1. 
februar 2017 – hvorefter de løbende vil blive tilknyttet. 
 
Generelt vurderer forvaltningen, at det går efter planen med at forberede 
opstarten af de nye ordninger. 
 
Pia Larsen efterlyste besked til de husstande, der eventuelt skal have 
ændret adgangsforhold som følge af, at de får nye containere på deres 
grund. Det var forvaltningens plan at have haft gennemført en ”screening” 
af alle adresser med udfordringer hen over sommeren – men dette initiativ 
strandede desværre på nogle misforståelser mellem renovatøren, 
Vestforbrænding og Albertslund Kommune. Der er udarbejdet 
informationsmateriale om adgangsforhold på den enkelte grund, som blandt 
andet ligget på kommunens hjemmeside – og der er opstillet containere på 
Genbrugsstationen, så den enkelte kan se hvad de fylder. 
 
Povl Markussen påpegede, at det er vigtigt at have et skarpt fokus på, at de 
nye nedgravede containere bliver tømt til tiden – og at der kan ageres 
hurtigt på overfyldninger mv. Denne bekymring skyldes de nuværende 
erfaringer med de netop afholdte forsøg. Både forvaltningen og VF er 
opmærksomme på denne problemstilling. Det er også et spørgsmål om at 
der ofte er mere affald i nedgravede affaldssystemer end man skulle regne 
med. Der kan derfor være behov for at opjustere tømningsfrekvenserne – 
med økonomisk konsekvens for det enkelte boligområde. 
 
Arbejdsgruppen pointerede, at det var vigtigt at være meget opmærksomme 
på at kommunikere meget ud omkring håndtering af madaffald, så vi så vidt 
det er muligt imødekommer de problemer der har været fremme i medierne. 
Agendacentret har haft et indlæg i AP Posten om netop dette emne – og 
forvaltningen planlægger op mod sommeren næste år en 
informationskampagne. 
 

 
10. Evaluering af Genbrugsstationen 

Mundtlig orientering 
Hans-Henrik Høg orienterede kort om at der er hovedsageligt er kommet 
positive tilbagemeldinger. En del af adspurgte efterspurgte længere 
åbningstid. 
 
Der arbejdes fortsat med at få styr på de skriftlige besvarelser, og især 
bemærkning, der ikke lige kan ”puttes” i en graf. 

 
11. Eventuelt 

Pia Larsen gjorde opmærksom på, at der nok skulle forventes spørgsmål 
om problemet med rotter i Albertslund Syd. 
 
Bent Jørgensen ville vide, om vandspejlet, i forbindelse med Kanalprojektet, 
ville blive sænket når man gjorde Kanalen dybere. Hans-Henrik Høg 
svarede, vandspejlet ikke bliver sænket 

 


