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1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Budget 2017 

Der er udmeldt en ny procedure i forhold til, hvornår offentligheden skal 
være en del af budgetarbejdet. Deadline for Brugergruppens eventuelle 
høringssvar er 8. september, samme dag der er Brugergruppemøde. 
Pia Larsen foreslog, at mødet eventuelt blev rykket en uge til den 1. 
september. 
Hans-Henrik Høg forventer ikke væsentlige ændringer på takstområdet, 
men vil for en sikkerheds skyld bede om dispensation for muligt høringssvar 
til den 9. september. 
Det overvejes, at opkrævning af renovation og vejbelysning fremover sker 
via ejendomsskatten dog tidligst fra 1. januar 2017. Det vil ikke få betydning 
for lejere, der opkræves over huslejen, men for ejerne betyder det, at 
opkrævningsfrekvensen ændres fra 10 rater til 2 rater årligt. Det vil betyde 
en besparelse på driftsudgifterne for Forsyningen.   

 
3. Grønt Regnskab 2015 

Det forventes vi har et foreløbigt udkast klar til mødet 
Mangler den sidste finpudsning, det vil snarest blive lagt ud på kommunens 
hjemmeside. Generelt et pænt regnskab. Vandforbruget er nu nede på 97,8 
m

3 
pr. indbygger. 

 
4. Status på belysning 

Mundtlig orientering 
Steen Westring orienterede om, at drift og vedligehold er overflyttet til 
Forsyningen pr. 1. maj, i den forbindelses flyttes det nuværende lager fra 
Materialegården til Varmeværket. 
Administration, ekspedition og borgerhenvendelser vil fremover blive 
varetaget af Forsyningens personale, DONG fortsætter frem til 2018 med 
service af 7.500 lyspunkter og Espersen & Søn fortsætter som hidtil med 
ca. 2.000 lyspunkter. 
Vejbelysningen på de større kommunale veje bliver udskiftet til LED-
belysning i løbet af 2016. 
Kemp & Lauritzen har vundet udbuddet på Etape 1, 2 og 3, der forhandles 
kontrakt i øjeblikket.Der nogen usikkerhed i forhold til etape 3, det vil blive 
et boligområde alternativt stibelysning afhængig af resultatet af 
”Betalingsmodellen”. Etape 1 og 2 er ca. 1200 lyspunkter på kommunale 
veje og etape 3 er ca. 400 lyspunkter. 

 
5. Forslag til betalingsmodel for belysning 

Bilag vedlagt 
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Niels Hansen orienterede om status på betalingsmodellen. Oprindeligt blev 
der arbejdet ud fra en 30-årig afskrivningsperiode, men det må man ikke, 
der skal opkræves over 15 år, hvilket betyder, at der først falder en 
besparelse om 15 år.  
I forbindelse med den nye betalingsmodel ryddes der ud i gamle aftaler, 
hvilket betyder, at nogle boligområder vil opleve en stigning i betalingen. 
Det er fortsat uklart om, et boligområde kan overtage drift og vedligehold af 
belysningen på samme måde som ved private veje. 

 
6. Status på TAO-ordning og ”Røde forbrugere” 

(TAO = TilslutningsAnlægsOvertagelse) 
Mundtlig orientering 
Sten Westring gav en status på overtagelse af tilslutningsanlæg, der er 
installeret 3 ”prøveanlæg”, der er ca. 25 – 30 på venteliste. Der er udformet 
en aftale, og der arbejdes fortsat med implementering i betalingssystemet. 
Aftaler med leverandør af anlæg og VVS entreprenører er næsten på plads. 
Der er udarbejdet informationsmateriale, 7. juni vil der være en kampagne i 
Albertslund Posten. 
Der er dialog med Bo-Vest om overtagelse af deres tilslutningsanlæg. 
Forsyningen har haft ca. 130 henvendelser fra Røde Forbrugere, heraf har 
ca. 25 haft besøg. Agendacentret har haft ca. 50 henvendelser, hvoraf 
nogle er henvist til Forsyningen. 
Der er dialog med Bo-Vest om rådgivning/vejledning af deres Røde 
Forbrugere. 
Povl Markussen efterlyste Røde Forbrugere på vandområdet, han har 
rykket HOFOR, der ikke mener, det er muligt, da de ikke ved, hvor mange 
der er på den enkelte adresse. 
Det skal undersøges om HOFOR må videregive måleroplysningerne til  
kommunen. 

 
7. Strateginotat for Albertslund Fjernvarme 

Bilag vedlagt 
Steen Westring orienterede kort om Strateginotatet, der er en naturlig følge 
af kommunens Vision og Strategi. Målet er en CO2-neutral el- og 
fjernvarmeforsyning i 2025. Det skal blandt andet sikres ved, at: 
 

 Forsyningen kun leverer lavtemperaturfjernvarme i 2025, samt 
arbejder med strategisk energiplanlægning og løbende afdækker 
mulighederne for lokal vedvarende energiproduktion og udvikling af 
det intelligente energisystem = Smart Grid. 

 

 Optimeringstiltagende skal implementeres blandt andet via ”Bedre 
bolig ordning” og specialindsats overfor erhvervskunder og 
offentlige ejendomme, det forventes, at det nuværende 
tilskudsniveau fortsættes. 

 

 Overtagelse af drift og vedligeholdelse af kundernes 
tilslutningsanlæg (TAO-ordning) egenbetaling via udmeldte takster, 
for en privat forbruger forventes en takst på 2.200,- kr./årligt 
svarende til 18 MWh. 

 

 Ny målerstrategi med fjernaflæste målere, en fremrykket 
investeringsplan vil betyde en øget målertakst de næste 5 år, 
svarende til 2-300 kr./årligt. 

 

 Samarbejde og koordinering  omkring optimeringstiltagene med 
både varmekunder og varmeleverandører. 
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 Varmeplan for restområderne Herstedøster Villaby på fjernvarme, 
samt Risby og Herstedøster Landsby på CO2-neutaral varme. 

 

 Der vil blive udarbejdet et katalog, hvor den enkelte borger kan se 
de muligheder, der er for deres bolig/boligområde. 

 
8. Status på ”Fremtidens affaldssystem i Albertslund” 

Mundtlig orientering 
Sara Rosendal orienterede om, at der mangler oplysninger fra enkelte 
boligområder. Den store opgave i øjeblikket er det praktiske omkring 
logistikken i forhold til at få materialet ud til boligområderne. Enkelte 
boligområder vil starte med midlertidige ordninger og få andre bliver lidt 
forsinkede, i Affald & Genbrug er man fortrøstningsfulde. 
Den næste store opgave er at få kommunikeret ud til alle boligområderne, 
det vil ske via diverse elektroniske medier samt Albertslund Posten. 
Der blev efterlyst en direkte kommunikation til de enkelte boligområder, 
Affald & Genbrug vil ikke husstandsomdele andet materiale end det, der 
leveres med de nye beholdere. Enkelte boligområder sørger selv for at 
husstandsomdele information. Der vil dog blive sendt brev til alle, der skal 
have 3 to-delte beholdere. 
Arbejdsgruppen bad om, at der jævnligt blev orienteret i Albertslund Posten. 
Povl Markussen gjorde opmærksom på, at der var udfordringer i forbindelse 
med forsøgsordningerne både i Herstedøster og Snebærhaven. 

 
9. Grøn Dag den 30. april 2016 

Kort evaluering 
Der var lidt færre besøgende end sidste år. Det overvejes at flytte 
borgmesterens tale fra Genbrugsstationen, til der hvor boderne/de fleste 
besøgende er. Der var masser af inspiration til indendørs indretning i 
forbindelse med det nye affaldssystem. Tilfredshedsundersøgelse på 
Genbrugsstationen burde måske have været med på Grøn Dag. 
Povl Markussen efterlyste flere muligheder for at reklamere for Grøn Dag, 
eksempelvis med plakater på Stationen og i Stationstunnelen. 
 

10. Brugergruppetur den 31. maj 2016 til: 
Solrød Biogasanlæg, Åmarken 6, 4623 Lille Skensved 
P.t. 15 tilmeldt fra Brugergruppen, Naturgruppen er inviteret og herfra har 3 
tilmeldt sig, derudover vil der være deltagere fra Forsyningen. 

 
11. Eventuelt 

Bent Jørgensen rykkede for svar på aftaler om stikledningsordning. 
 
 


