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Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Orientering fra HOFOR v/Hans-Henrik Høg 

a) Takster 2019 
Bilag inkl. Forvaltningens mødesag til politisk behandling 
Samlet set er der ingen ændringer i taksterne for 2019 i forhold til 2018. 

b) Højesterets afgørelse i sagen om vandselskabers skattebetaling 
Bilag 
Der var frygt for, at vandselskaber skulle betale skat tilbage, det 
kommer heldigvis ikke til at ske. Afgørelsen vil formentlig få betydning 
for andre forsyningsselskaber. 

c) Andet: 
1. Hvornår kommer slusen til at virke? 

Allerede nu er der sket forbedringer, HOFOR arbejder fortsat på at 
løse problemet, Kommunen har hjulpet med at bygge en ekstra 
dæmning. 

2. Hvad sker der med betonen mod syd og vejbroerne over kanalen? 
Der arbejdes på en løsning, muligvis i form af sandblæsning, 
forventer der kommer en sag i kommunalbestyrelsen i februar 
2019. 

3. Beplantning af øen og Kirkegrunden? 
Det vil blive håndteret af Materialegården. 

4. Kommer der en farbar sti over vådengene? 
Er ved at blive etableret, stien vil blive hævet en smule, da den 
daglige vandstand er højere end forventet. 

5. Får vi nye lamper langs kanalen i julegave? 
Desværre ikke i julegave, det bliver formentlig i løbet af februar 
2019. 

6. Oprensning af Rådhussøen. 
Arbejdet med oprensning er færdigt, nu skal der fyldes vand på 
igen. 

d) Projekter i Albertslund 
1. De våde enge i Egelundsparken skal erstatte det nuværende 

bassin, der adskilles fra st. Vejle Å. 
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2. Klimatilpasning i området omkring Vridsløselille med fremtidig 
afvanding af byudviklingsområdet Hyldager. 

3. Klimatilpasning omkring Svinepytten, udnyttelse af eksisterende 
bassin og afhjælpning af ”flaskehals” i eksisterende system. 

4. Klimatilpasning af Bækrenden i samarbejde med Glostrup 
Kommune. 

5. Harrestrup Mose – tilbageholde skybrudsvand, så der ikke opstår 
oversvømmelse i den nedre del af Harrestrup Å. 

 
Mødesag til orientering: 
 
3. Frigivelse af midler til Agenda Center Albertslund 

Sagen har været på Miljø- & Byudvalgsmødet den 20. november 2018 og 
kommer på Kommunalbestyrelsesmøde den 11. december 2018. 
Bilag 
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, orienterede kort om, at Agenda 
Center Albertslund oprindeligt bygger på tankegangen fra Agenda ’92. Det 
er nu ændret til 17 målsætninger og dimensioner på Verdensplan, der nu 
hedder ”Verdensmål og Hverdagsmål”. 
Jan Saltoft Andersen, Andelsboligforeningen Milebuen, gjorde opmærksom 
på, at Årsplanen godt kunne undværes i mødesagen, den blev behandlet i 
foråret. Driftsmålene ser bedre ud end forventet. 

 
Status – og orienteringssager: 
 
4. Mødedatoer i 2019 

Bilag 
Taget til efterretning 

 
5. Status på fjernvarmehandlingsplan (Lavtemperaturvarme) v/Maja 

Grønkjær og Peter Andersen  
Maja Grønkjær orienterede kort om status på fjernvarmehandlingsplanen 
(Lavtemperaturvarme): 
a) Fjernvarmens rammevilkår, her afventer forvaltningen, hvilke tiltag der 

kommer fra regeringen. 
b) Lokal produceret varme, her er potentialet begrænset, der kan være 

tale om COOP og måske Glostrup Hospital. 
c) Egne varmecentraler, her er Værket spidslastproducent, hvilket vil sige, 

at der kun produceres varme, når VEKS ikke kan følge med. Der vil 
komme et oplæg om spids- og reservelastanlægsstrategi generelt i 
VEKS-området, fra VEKS i løbet af foråret 2019. 

d) TAO, ordningen runder i 2018 500 private anlæg og 20 mindre 
industri/institutions anlæg, samt et stort industrianlæg. 

e) Renoveringsplan for ledningsnettet fra 2013 følges i øjeblikket, planen 
opdateres i løbet af 2019. 

f) Udrulning af lavtemperaturfjernvarme pågår, og vi vil i 2019 afprøve et 
nyt koncept, hvor vi starter med montering af en ”shunt”, som kan 
reducere temperaturen i nettet i et mindre afgrænset område, som vi 
udvælger specielt til formålet. Ideen med dette er at skrue ned for 
temperaturen i nettet og se reaktionen hos de berørte kunder – en 
anden måde at komme til målet med lavtemperatur på (lidt ligesom man 
gjorde i Hillerød, bare for et lille område på en kontrolleret måde).  

g) Kortlægning af energirenoveringer, der arbejdes i øjeblikket på at 
kortlægge status på lavtemperatur i boligområderne, kan følges på 
dette link https://kort.albertslund.dk/kort/ltp/ kortet er endnu ikke færdigt, 
og vil blive opdateret. 
Der er indgået aftale med en arkitekt, der skal bidrage med tegninger til 
konkrete renoveringsforslag i rækkehusbebyggelser. 

https://kort.albertslund.dk/kort/ltp/
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Der er opstartsmøde med Røde Vejrmølle Parkens energigruppe og 
arkitekten den 10 december 2018. 
Toppernes bestyrelse har godkendt et renoveringsforslag fra Rørbæk 
og Møller, en mock-up forventes færdig til foråret 2019. 

h) Energirådgivning af borgere, en foranalyse med interviews af borgere 
har vist, at der er behov for en stor kommunikationsindsats. Der er 
behov for at gentænke navnet ”Lavtemperatur”, der er et 
fjernvarmeteknisk begreb, der kan være svært at gennemskue og kan 
give et negativt signal – lavtemperatur lyder som om, det bliver koldt. 
Energiteamet forbereder en kampagne med et nyt navn eventuelt ”Grøn 
Varme”. 
Henrik Dahlberg, grundejerforeningen Rødager, mente, det er noget 
pjat at vælge et ”pop-smart” navn, der signalerer noget positivt. 
Pia Larsen, Albertslund Vest afd. 1, man får andre associationer med 
”Grøn Varme”. 
Niels Schjødt-Hansen, Albertslund Vest afd. 3, der er færre, der kender 
begrebet ”Grøn Varme” end lavtemperatur. 
Mikael Jensen, Vridsløselille Midt, det fik jeg desværre ikke fat i, udover 
at han tilsluttede sig det, der var blevet sagt. 
Bjarke Juul, Toppene, ville vide om der er andre kommuner, der 
arbejder med lavtemperatur. 
Steen Westring oplyste, at der er andre kommuner, der arbejder med 
lavtemperatur, samt at det er vedtaget i Brugergruppen i forbindelse 
med fjernvarmestrategien, at Albertslund skal overgå til lavtemperatur. 
Leif Pedersen var enig i, at ”Grøn Varme” var en dårlig ide, foreslog at 
der kunne sættes grader foran lavtemperatur eksempelvis 600 

lavtemperatur. 
Mette Agner Clausen, Andelsboligforeningen Antaresvænget, ved 
forvaltningen, hvad det hedder andre steder? 
Steen Westring oplyste, at det gør man ikke, man at det naturligvis er 
værd at undersøge. 
Bent Jørgensen, Albertslund Vest afd. 2, kunne oplyse, at emnet kort 
var drøftet på Arbejdsgruppemødet, og her var man enig med 
Brugergruppen. 
Pia Larsen, Albertslund Vest afd. 1, opfordrede alle til at invitere en 
energirådgiver med til generalforsamlingerne i boligområderne. 
Niels Schjødt-Hansen, Albertslund Vest afd. 3, gjorde opmærksom på, 
at det i forbindelse med renovering af ledninger er vigtigt, hvad man 
kommunikerer ud, i Albertslund vest er det typisk en stamvej med 3 – 4 
stikveje, der muligvis er første del af en etape. 
Steen Westring oplyste, at det er muligt at følge med på hjemmesiden 
https://fjernvarme.albertslund.dk/fjernvarme/planlagte-renoveringer, 
hvornår der renoveres i ens boligområde, og at den nævnte stikvej i 
vest ikke var en del af en større renovering, men en konsekvens af 
mange brud på rørene lige her.  
Per Larsen, VA bestyrelsen, arbejder i andre sammenhænge med den 
nye tilslutningspligt, forventer man, at der er nogle boligområder der 
trækker sig ud? 
Steen Westring oplyste, at tilslutningspligten fortsat er gældende for alle 
nuværende boligområder i Albertslund, med undtagelse af Herstedøster 
Villaby, Herstedøster Landsby og Risby. 
Preben Pedersen, Grundejerforeningen Poppelhusene, ville vide, om 
ledningernes levetid øges eller sænkes ved overgang til lavtemperatur. 
Steen Westring kunne oplyse, at levetiden for ledninger vil være 
uændret, men levetiden for nye rør er i dag op mod 50 år. 
Efter debatten i Brugergruppen er konklusionen, at der ikke er stemning 
for at ændre navnet til ”Grøn Varme”. 

https://fjernvarme.albertslund.dk/fjernvarme/planlagte-renoveringer
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Energirådgivning af erhvervskunder: virksomheder med dårlig afkøling 
udpeges og får tilbudt besøg. Stort potentiale her.  

i) Intelligente målere, der er på nuværende tidspunkt skiftet ca. 1.100 
målere, det forventes, at alle målere er udskiftet i løbet af 2019. 

j) Elektronisk kundeadgang til data, der arbejdes i øjeblikket på at sikre 
kundeadgang, via vores hjemmeside og der arbejdes også på en mulig 
fælles løsning for el, vand og varme, f.eks. via en App, i samarbejde 
med HOFOR og Radius/Ørsted. 

k) Adfærdsmotiverende tariffer, VEKS indfører allerede i 2019 variable 
opkrævninger. Forsyningen vil, når alle målere er udskiftet, komme med 
forslag til, hvordan vi tilpasser tarifferne i Albertslund. 

l) Plan/løsning for kunder, der ikke er lavtemperaturparate til tiden, i 
øjeblikket koncentrer Forsyningen sig primært om rækkehuse og 
kortlægning. Man kan følge status for boligområderne på hjemmesiden.  

m) Plan for fjernvarmeforsyning af områder uden fjernvarme, det er i 
øjeblikket ikke rentabelt for de få områder uden fjernvarme at 
konvertere til fjernvarme. 

 
6. Status på affaldsordning 

Jens Granholm orienterede om diverse emner: 
a) Vask af to-kammerbeholdere: 

Årets vask af to-kammer beholdere er nu gennemført, og forvaltningen 
og Vestforbrænding har i år fulgt processen tættere end sidste år for at 
undgå de problemer, der var i 2017. 
Beholderne bliver generelt renere af at blive vasket/skyllet. Fastgroet 
snavs fjernes dog ikke. Der har været et par klager over vand i bunden 
af beholderne. 
Der er ikke tale om en ”rigtig” vask, men om en ”industriel beholder-
skylning ved 550. Renovatøren kom senere i gang end forventet på 
grund af bilnedbrud og sygdom. 
Der er officielt modtaget 3 klager over kvaliteten, men der har også 
været et par positive tilbagemeldinger. Mere uofficielt har der været en 
del klager i Albertslund Vest 1 og meldingen herfra er, at folk siger, at 
de har opgivet at klage. 
Affald & Genbrug kan desværre kun agere på konkrete henvendelser. 
Der opfordres derfor til, at der meldes konkret ind til Vestforbrænding 
eller til Affald & Genbrug, hvis der opleves problemer. 
Den nuværende pris for vask er kr. 41,-, den er kun gældende, når alle 
madbeholdere i kommunen bliver vasket. 
Der er muligt at vælge en ”guld-vask”, der koster fra kr. 149,- pr. vask. 
Ved anvendelse af ”guld-vask” behøver alle husstande ikke at være 
med. 
Såfremt den nuværende ordning fortsætter, skal der bedre information 
ud.  
Niels Schjødt-Hansen, Albertslund Vest afd. 3, mener, der er to forhold 
vedrørende renholdelse af containere. Dels det æstetiske (hvordan 
beholderen ser ud) og dels om der går ”dyr” i. 
John Kaubak Pedersen, Ejerforeningen Albertshus, spurgte, om vasken 
sker på stedet? Det blev bekræftet. 
Pia Larsen, Albertslund Vest afd. 1, gjorde opmærksom på, at det er 
vigtigt, at der sker en forventningsafstemning. Det kan eksempelvis ikke 
kaldes ”vask”, når der reelt kun er tale om ”skylning”. 
Henrik Dahlberg, Rødager, foreslog at fortsætte med den nuværende 
ordning, men sikre en bedre kommunikation. 
Pia Larsen, Albertslund Vest afd. 1, gjorde opmærksom på, at det ikke 
er alle, der selv har mulighed for at vaske beholderne. 
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Bent Jørgensen, Albertslund Vest afd. 2, foreslog, at forvaltningen 
kunne arbejde på forbedringer til 2019, uden at prisen samtidig blev 
mange doblet. 
I forbindelse med næste års vask vil forvaltningen kommunikere bedre 
omkring vask, således at der gøres en indsats for, at det vides, hvad 
man kan forvente af en vask. 

b) Afstandsgebyr: 
I forbindelse med den nye kontrakt for indsamling af affald pr. 1. 
oktober 2016, ophørte kommunen med at opkræve afstandsgebyr. 
Fra 2019 vil der igen blive opkrævet affaldsgebyr, hvis beholderen står 
mere end 20 meter fra skel. Den nye tolkning af reglerne er, at hvis 
stativ/beholder står mere end 20 meter fra ”bunden” af indkørsel ved 
koteletgrunde vil dette udløse et afstandsgebyr. 
Renovatøren har indmeldt, hvilke på adresser han har langt at gå. 
Forvaltningen har efterfølgende sendt brev ud til omkring 300 
husstande og cirka 80% har svaret. Af dem, der har svaret, skal cirka 
70 husstande betale afstandsgebyr. 
Der mangler svar fra godt 50 husstande. 
Det vil blive fulgt op overfor de husstande, der mangler at svare, med et 
besøg på adressen. 

c) Affaldsgebyr i fælleshuse/beboerhuse: 
Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Andelsboligforeningen 
Milebuen. Foreningen mener ikke, der kan opkræves affaldsgebyr for 
fælleshuse, der er tilknyttet fælles beholdere til indsamling af affald 
(eksempelvis nedgravede). Argumentet er, at der ikke er tale om ekstra 
affald, men affald der alligevel ville være opstået fra husstandene i 
området. 
Forvaltningen har vurderet argumenterne og er enig med foreningens 
input.  
Der vil fremover kun blive opkrævet affaldsgebyr for separate stativer 
opstillet ved fælleshuse/beboerhuse, hvis området har individuelt 
renovationsmateriel. 
Dette vil desuden medføre en forenkling af administrationen af 
gebyrbetalingen for fælleshuse. 
Affaldsgebyrerne for fælleshuse/beboerhuse bliver tilpasset de nye 
retningslinjer med virkning fra 1. januar 2018 (tilbagevirkende). 

d) Fejlsorteringsgebyr: 
Der vil med virkning fra 1. november 2018 blive opkrævet gebyr på kr. 
625,- pr. tømning, for gentagne fejlsorteringer af mad. Det drejer sig pt. 
om fejlsorterede nedgravede containere med madaffald, da vi oplever 
vedvarende og betydelige fejlsorteringer i disse containere. Det er 
hovedsageligt nogle få boligområder, der har udfordringen. 
Forvaltningen modtager 4 – 8 indmeldinger om fejlsorteringer pr. 
tømmedag. Der har allerede været gennemført en større indsats i de 
berørte områder i forhold til ekstra information, ”stemme dørklokker” 
mv. 
De boligområder, der har haft flest fejltømninger planlægger at lægge 
indsamlingen om, så mad indsamles i mindre minicontainere. Der 
eksperimenteres også med aflåsning af containere til mad. 

e) Kursus for ejendomsfunktionærer: 
Der har været afholdt kursus i affaldssortering for ejendoms-
funktionærer, teknisk servicepersonale på kommunale institutioner, 
samt lokale bestyrelsesmedlemmer og frivillige. Kurset havde fokus på 
at forklare vigtigheden af, at affald sorteres, og hvordan man får flere til 
at sortere. Forvaltningen vurderer, at det var et godt kursus, der 
synliggjorde problemerne med at få beboere til at sortere affald rigtig. 
Der blev snakket om yderligere dialog muligheder mellem 
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boligområdernes administration og beboerne – samt eksempelvis årlige 
events i de enkelte områder. 

f) Spørgeskemaundersøgelse om madaffald mv.: 
Forvaltningen planlægger at udsende et spørgeskema til samtlige 
borgere i Albertslund, om hvordan det går med sortering af madaffald. 
Formålet er at høre om holdninger til sortering af madaffald og 
eventuelle udfordringer i forbindelse med dette. Dette skal blandt andet 
bruges til, at lave forbedringer i indsamlingen og optimere 
kommunikationen. Desuden planlægges det at spørge til borgernes 
generelle holdning til sortering af affald, tilfredshed med ordningerne og 
den tilknyttede service samt tilfredshed med storskraldsordningerne 
(efter at storskrald ikke længere ruteindsamles). 

g) Vejetal for nedgravede: 
Det er muligt at følge vejning af affald i eget boligområde, hvis man har 
nedgravede containere. Hvis nogle boligområder er interesserede i at 
arbejde med de tal, man kan få ud af dette, så giv forvaltningen besked. 
Så kan der laves en konkret vurdering af det enkelte områdes 
affaldssortering. Desuden kan disse tal være med til at give en idé om, 
det er den rigtige tømmefrekvens, der er i området. Se kort og vejetal 
på:  www.albertslund.dk/vejetal. 

 
7. Mulighed for nedsænkede containere på Genbrugspladsen 

Punkt fra Brugergruppemøde den 30. august 2018 
Bilag 
a) Notat – orientering om muligheder for nedsænkede containere på 

Genbrugsstationen. 
b) Tilbud på rampe 
c) Tilbud på rampe 
Forvaltningen har modtaget et spørgsmål fra Miljø- & Byudvalget om 
mulighederne for nedsænkede containere på Genbrugspladsen.  
I Albertslund er genbrugspladsen ikke stor nok til, at der kan etableres 
nedsænkede containere. Det vurderes dog, at der er mulighed for at lave et 
rampesystem til ca. en halv mio. kr. Det kræver, at der udarbejdes en 
mødesag i først halvår af 2019, hvis der skal afsættes penge i 2020.  
Der er kun plads til en eventuel rampe ved containerne med de tunge 
affaldsfraktioner med byggeaffald. Det vurderes, at 80% af dem, der 
afleverer denne type affald, er erhvervskunder. Medarbejderne på 
Genbrugspladsen hjælper desuden gerne til med at håndtere tungt affald, 
når der er behov. 
Bent Jørgensen, Albertslund Vest afd. 2, gjorde opmærksom på, at 
erhvervsdrivende også har mulighed for at aflevere på andre 
genbrugsstationer. 
Efter mødet har vi fået oplyst, at den nye genbrugsstation i Glostrup, der 
åbner i starten af det nye år bliver med ramper. 
Pia Larsen, Albertslund Vest afd. 1, gjorde opmærksom på, at en halv mio. 
kr. er en meget stor udskrivning, hvis det kun i mindre grad bruges af 
private, som måske renoverer deres hus en gang hvert 2. eller 3. år. 
Jan Saltoft Andersen, Andelsboligforeningen Milebuen, gjorde opmærksom 
på, at hvis man havde fået affaldet op på en trailer, måtte det også være 
muligt at få det læsset af igen. 
Brugergruppen synes ikke, det er nødvendigt at etablere en sådan rampe, 
mens formanden personligt synes det er en god idé. Der orienteres om 
brugergruppens holdning til det politiske niveau - MBU. 
Erhvervsaffaldsgebyr for virksomheder: 
Jens Granholm oplyste, at i forbindelse med finansloven for 2019, er det 
besluttet, at der fremover ikke må opkræves erhvervsaffaldsgebyr. Dette  
betyder et forventet ”hul” på 1 mio. kr. i den kommunale renovationsordning 
i 2019. Der ventes yderligere information om dette i løbet af 2019 fra 

http://www.albertslund.dk/vejetal
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statsligt hold – og på den baggrund skal der kigges på, hvad dette får af 
betydning for renovationskunderne i Albertslund. Det kunne eksempelvis 
give et behov for at lave en takststigning.  
Jens Granholm oplyste, at der arbejdes på at udvide ”Byt et Bræt”, med 
møbler i den røde lade på genbrugsstationen. Dermed vil møblerne ikke 
skulle opbevares udenfor i regnvejr. 
Bente Baudier, VA afd. 4 Række, spurgte, om det utætte tag i Drivhuset vil 
blive repareret og gjorde samtidig opmærksom på, at der manglede varme. 
Disse spørgsmål kunne ikke umiddelbart besvares på mødet. Efterfølgende 
har forvaltningen kigget på spørgsmålene. Taget blev fuget i foråret – og 
forvaltningen vurderer ikke, at der har været væsentlige problemer 
efterfølgende. Det kan dog godt dryppe meget lidt ind i forbindelse med 
regnvejr. Det vurderes, at det er alt for energikrævende at skulle opvarme 
hele Drivhuset. De, der arbejder i Drivhuset, har et opvarmet område, de 
kan opholde sig i. 
 

8. Status på udebelysningsområdet 
Steen Westring reklamerede for den nye udebelysningshjemmeside 
https://belysning.albertslund.dk/, her kan man løbende blive orienteret om 
status på renoveringen af udebelysning i boligområderne, det er også her 
man kan finde ”Giv et praj”. 
Status i boligområderne er, at vi ikke er i mål med udskiftning i 
Enebærhaven. Snebærhaven og Rødager er næsten i mål, her er vi 
færdige inden jul. Herstedøster Villaby er det næste boligområde på listen. 
Henrik Dahlberg, Rødager, havde stor ros til udskiftningen i Rødager, det 
var gået uden problemer. 
Mette Agner Clausen, Andelsboligforeningen Antaresvænget, efterlyste 
igen priser og spurgte, om de kunne findes på hjemmesiden. 
Steen Westring oplyste, at det ikke er muligt at finde priser på 
hjemmesiden, da prisen er afhængig af, hvilken løsning der vælges i forhold 
til Forvaltningens anbefalinger, der skal nok forventes en gennemsnitspris 
på kr. 10.000,-. Hvis de enkelte boligområder tillader det, vil 
projektøkonomien blive ”offentliggjort” på hjemmesiden, når projektet er 
gennemført, hvilket så kan give et billede af økonomien til de efterfølgende 
boligområder. 
Steen Westring oplyste, at der er væsentlige forbedringer, efter der er 
skiftet serviceleverandør, både af responstid, service og økonomi. 
Præcisering af debat om moderniseringen af udebelysningen ved stadion 
og op mod Risby. 
Planerne for ny belysning på stien mellem motorvejen og Snubbekorsvej, 
og vores plan om at nedlægge noget af den gamle belysning i det åbne 
landområde, og erstatte den med ledelys i vejen (som på forlængelsen af 
Herstedøstervej igennem skoven). 
Desværre var vi ikke skarpe nok på, at der faktisk er to stier imellem 
motorvejen og Snubbekorsvej – den nordlige hovedsti og den sydlige sti. 
Den sti, vi planlægger at nedlægge belysningen (og erstatte denne med 
ledelys i stien) på, er den sydlige sti, som er slutningen af supercykelstien, 
som ender ved golfbanens klubhus. 
På den nordlige hovedsti, som også er skolesti fra/til Risby, forventer vi at 
udskifte (med nye Parkled lamper, som på alle de andre stier) den første 
strækning fra motorvejen og frem til der, hvor vi har moderniseret 
vejbelysningen på Ledøjevej, i februar/marts, læs mere på vores 
hjemmeside: https://belysning.albertslund.dk/modernisering-af-
udebelysning/foelg-projekterne-i-kommunen-2018/omraadet-ved-
herstedvester/). 

 
 

https://belysning.albertslund.dk/
https://belysning.albertslund.dk/modernisering-af-udebelysning/foelg-projekterne-i-kommunen-2018/omraadet-ved-herstedvester/
https://belysning.albertslund.dk/modernisering-af-udebelysning/foelg-projekterne-i-kommunen-2018/omraadet-ved-herstedvester/
https://belysning.albertslund.dk/modernisering-af-udebelysning/foelg-projekterne-i-kommunen-2018/omraadet-ved-herstedvester/
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9. Orientering fra formanden  
(desværre glemt på dagsorden) 
Intet 
 

10. Orientering fra Forvaltningen 
a) Brugergruppedag/tur primo februar 2019, besøge nogen/noget/et 

projekt, i store/små huse, der er energirenoveret, samt  
”lystur” med fremvisning af de ændringer, der er sket. 
Der var forslag om at besøge Topperne, det blev ændret til forskellige 
energirenoveringer, der er sket, også gerne parcelhuse. ”Lysturen” går 
til Snebærhaven/Rødager og eventuelt Trippendalsstien. 
Turen er planlagt til: torsdag den 14. februar 2019, kl. 16.30, sæt 
allerede nu kryds i kalenderen, der kommer indbydelse og program ud i 
løbet af januar 2019.  

b) Debatindlæg om økonomien i de grønne investeringer fra VEKS 
Bilag  
Se punkt C 

c) Lovforslag om at fjerne tilskuddet til de grønne investeringer. 
Bilag  
 Ved bortfald af tilskuddet til AVV2 (Avedøre Værket, Blok 2) vil 
situationen for en fjernvarmekunde i parcelhus tilknyttet VEKS’ 
forsyningsområde være en prisstigning på ca. 21-29 kr./MWH svarende 
til 5-7000 kr./år. 
VEKS’ kontrakt med Ørsted på AVV2 udløber i 2027, i perioden fra 
medio 2022, hvor el-tilskuddet udløber, til kontraktudløb vil 
meromkostningen for VEKS’ kunder være kr. 470-650 mio.  
Hvis VEKS ikke lykkes med ligelig deling med Ørsted af tabet ved det 
manglende el-tilskud til AVV2, vil varmeprisen stige mere. 

d) Ifølge et lovforslag kan der ikke indføres tilslutningspligt og 
forblivelsespligt for nye områder efter 1. januar 2019, eksisterende 
ordninger udfases over en længere årrække. 

e) VEKS indfører fra 1. januar 2019 kostægte takster (variable priser), det 
vil i første omgang ikke ramme den enkelte fjernvarmekunde. 
 

11. Eventuelt 
Intet 

 



HUSK - marker afbud med gråt i navnefeltet 1

Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

AB bestyrelsen Per Mogensen

AB Capellavænget Kenn Nielsen X

AB Eskebuen Asgher Vosoughi

AB Eskebuen Jytte Jensen

AB Etagehusene Lone Autrup

AB Miravænget Hans Erik Sølby X

AB Miravænget Niels Petersen X

AB Nord Bent Eriksen

AB Oldbuen

AB Rigelvænget Lisa Gleisner

AB Rimbuen

AB Solhusene/Grønneled Birger Jeppsson

AB Syd, etagehuse

AB Syd, gård/rækkehuse Lars Bremer X

AB Syd, gård/rækkehuse Bitten Hammer-Nielsen

AB Troldnøddegården Henrik Berg

AB Vest Annette Storgaard X

AKB afdelingsbestyrelse i Hedemarken Søren Olsen

AKB ejendomskontor

AKB selskabsbestyrelsen

Albertslund Vest - afdeling 1 Pia Larsen X

Albertslund Vest - afdeling 1 Nils Jul Gjerlev

Albertslund Vest - afdeling 2 Bent Jørgensen X

Albertslund Vest - afdeling 2 Jørgen Laursen

Albertslund Vest - afdeling 3 Niels Schjødt-Hansen X

And.boligforen. Antaresvænget Mette Agner Clausen X

And.boligforen. Jelsbuen Gitte Lund

And.boligforen. Jelsbuen Jan Have Steen

And.boligforen. Linde Allé 7-9

Brugergruppen



HUSK - marker afbud med gråt i navnefeltet 2

Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

And.boligforen. Lindely

And.boligforen. Milebuen Jan Saltoft Andersen X

And.boligforen. Morelgården Christina Løwe Albjerg

And.boligforen. Morelgården Erik Termansen X

And.boligforen. Morelgården Lizette Olsen

And.boligforen. Polarisvænget Marianne Strini

And.boligforen. Ulfbuen

And.boligforen. Vegavænget Carsten Graff

Bofællesskabet Lange Eng

Bo-Vest administration Mikkel Ellung Larsen X

Bs Rådhusdammen afd.best.

Bs Rådhusdammen selsk.best. Henning Andersen

Den Østrigske Villaby Bendte Egenhardt

Den Østrigske Villaby Lene Hansen

DIK

Ejerforeningen Albertshus John Kaubak Pedersen X

Ejerforeningen Albertshus Sarah Nielsen

Ejerforeningen Askebo Kurt Kondrup X

Ejerforeningen Egebo

Ejerforeningen Fængselsvej Birgitte Refbjerg Hansen

Ejerforeningen Nordmarkshave Ole Wagner

Ejerforeningen Nordmarkshave Marianne Lund

Elmehusene Lillian Due

Enebærhaven Bent Vistrup

Gl. Vridsløse Alice Holse

Gl. Vridsløse Claus Markussen X

Godthåbsparken Rudi Tobisch X

Grundejerforeningen Blomsterkrogen Hans Kjelmann Nielsen

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - AbildgårdenEllen Niclasen

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - Abildgården Allan Nielsen



HUSK - marker afbud med gråt i navnefeltet 3

Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - Abildgården Dorte Skov

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - BlommegårdenDennis Skjoldborg

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - Blommegården

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - KirsebærgårdenCharlotte Jørgensen

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - Kirsebærgården

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - MorelgårdenHenning Mørch Sørensen

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - MorelgårdenLeif Ramskov Pedersen

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - TroldnøddegårdenBrian Knudsen

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - Troldnøddegården

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - ValdnøddegårdenEllen Kjær X

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - Valdnøddegården Michael Eriksen

Grundejerforeningen Skovskrænten

Grundejerforeningen Stenstræde 

Haveforeningen Hersted Bent Christiansen

Herstedlund Fælles Grundejerforening/Lange Eng Jens Klindt X

Herstedlund Grundejerforening (etape 1) Aisha Saroya

Herstedlund Grundejerforening (etape 2) Knud Dahn

Herstedlund Grundejerforening (etape 3)

Herstedvester landsby Poul Have Nielsen

Herstedvester landsby Dennis Bøyesen X

Horsholmstræde Vejlaug Torben Dahl

Grundejerforeningen Herstedøster Peter Holm Larsen

Grundejerforeningen Herstedøster Bo Velds Andresen

Grundejerforeningen Herstedøster Lasse Klemmen Thomasen

Grundejerforeningen Kastanievej

Herstedøster Villaby Poul Juul X

Herstedøster Villaby Thomas Christensen

KAB Albertshave Finn Olsen

Morbærhaven

Mölndalsparken Tom Skinnerlykke



HUSK - marker afbud med gråt i navnefeltet 4

Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

Platanparken Mogens Andersen X

Platanparken Carsten Dahl X

Poppelhusene Preben Pedersen X

Poppelhusene John Frimann X

Radiobo Kirsten Knag

Risby Arne Borg X

Risby Niels Tulinius

Risby Peter Riber

Rødager Henrik Dahlberg X

Rødager Linda Nielung

Røde Vejrmølle Parken Helle Bennedsen X

Grundejerforeningen Skovengen Ole Langer-Wordolff

A/B Snebærhaven 1 Louise V. Hansen

A/B Snebærhaven 2

A/B Skovhusene

Grundejerforeningen Snebærhaven Aase Elkott X

Grundejerforeningen Snebærhaven Peter Dissing

Grundejerforeningen Stadionparken Jonas A. Karman

Grundejerforeningen Stadionparken Merete Malling

Grundejerforeningen Tornegårdsvej 1-49

Grundejerforeningen Grønningen (Tornegårdsvej 48-91)Henrik Dalsgaard

Grundejerforeningen Grønningen (Tornegårdsvej 48-91)Filiz Ince

Ejerforeningen Birkelund (Topperne) Bjarke Juul X

Ejerforeningen Birkelund (Topperne) Elisabeth Lerche

Trippendalsparken Dinah Roseneberg Peetz

Rønne Allé Vejlaug Preben Egelund

VA afd. 1 Toften Preben Kure

VA afd. 1 Toften Ingelise Donsman

VA afd. 2 Læhegnet Ole Nordal Nielsen X

VA afd. 3 Banehegnet Niels Nielsen



HUSK - marker afbud med gråt i navnefeltet 5

Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

VA afd. 4 Nord Henning Knudsen

VA afd. 4 Nord Pia Fabricius

VA afd. 4 Række Bente Baudier X

VA afd. 4 Række Hans Kristian Andersen X

VA afd. 4 Syd Tove Jensen X

VA afd. 4 Syd Lena Kujahn

VA afd. 5 Kanalen Leo Jørgensen X

VA afd. 5 Kanalen Elmer Jensen

VA afd. 6 Vest Karsten Wenneberg X

VA afd. 6 Vest Vivi Bornhuus Bislev

VA afd. 6 Vest Curt Gotthard

VA afd. 6 Vest Niels Bøgild Troelsen

VA afd. 7  Blokland Gertrud Gelting X

VA afd. 8 Bæk/Fosgården Ole Larsen

VA afd. 9 Galgebakken Birthe Y. Nielsen X

VA afd. 9 Galgebakken Kristian Olesen

VA afd. 10 Hyldespjældet Povl Markussen X

VA afd. 10 Hyldespjældet Helene Eskildsen X

VA bestyrelse Per Larsen X

Vridsløselille Midt Poul Pedersen X

Vridsløselille Midt Mikael Jensen X



Nyt fra Brugergruppen – Dec. 2018 
 
Alle vand- og varmemålere udskiftes. Varmeværket og HOFOR har gang i den helt 
store udskiftning af vand- og varmemålere. Alle byens 16.000 målere skal udskiftes til 
nye digitale målere, der automatisk aflæser forbruget hver time og sender det til 
varmeværket. Udskiftningen startede i september og kører frem til udgangen af 2019. 

Lavtemperatur fjernvarme. I 2025 skal hele byen være klar til at temperaturen i det 
fjernvarmevand, der kommer ind i husene, sænkes til 60 grader. Derfor er der fuld gang i 
renoveringer, efterisoleringer og tekniske udskiftninger i hele byen. I dag er det sådan, at 
vi rundt regnet mister 20 % af varmen ude i rørene i jorden. Når vi får 
lavtemperaturfjernvarme, kan vi halvere det varmetab. 

Samtidig arbejdes der også på at få mere lokal produceret varme ind i systemet. Der er 
allerede en servervirksomhed i Fabriksparken, der leverer deres overskudsvarme ind i 
vores fjernvarmesystem. Næste skridt er også at få varme fra Glostrup hospital og FDB. 

Gør Verdensmål til Hverdagsmål. Agenda Centeret fortalte om deres nye prioritering. 
”Agenda” stammer fra FN-konferencen i Rio i 1992, hvor miljø og energi skulle på 
verdens dagsorden i det 21. århundrede. I 2015 udviklede og konkretiserede FN den 
dagsorden med de 17 Verdensmål, som alverdens statsledere har forpligtiget deres lande 
til at forfølge – og det er den tråd Agenda Centeret tager op lokalt og arbejde for, at vi i 
Albertslund gør Verdensmål til Hverdagsmål. 

Nye nyttige hjemmesider: 

http://www.albertslundforsyning.dk/fjernvarme – hvor du bl.a. kan se, hvor varmeværket 
graver, du kan søge rådgivning og få oplysninger om udskiftning af målerne. 

https://albertslund.dk/vejetal - hvor du bl.a. kan se, hvor meget affald skraldemanden har 
hentet i de nedgravede affaldsbeholdere. 

https://belysning.albertslund.dk/ - hvor du bl.a. kan give et praj, hvis belysningen er i 
udu. 

Vandtakst uændret. Den samlede pris for vand og spildevand vil være uændret i 2019.  

Ønsker du at høre mere om Brugergruppemødet, så kontakt Brugergruppemedlemmet i 
dit boligområde. Du kan også klikke ind på: www.albertslund.dk/brugergruppen 

Med venlig hilsen 
Brugergruppens arbejdsgruppe 

http://www.albertslundforsyning.dk/fjernvarme
https://albertslund.dk/vejetal
https://belysning.albertslund.dk/
http://www.albertslund.dk/brugergruppen
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