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Forum: Brugergruppens Arbejdsgruppe 

Tid: Torsdag den 15. august 2019, kl. 17.00 

Sted: Rådhusets forhal, mødelokale 2 

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe: 

Bent Jørgensen, Birthe Nielsen, Jens Klindt, Karsten Wenneberg og 

Povl Markussen for Helene Eskildsen 

Fra forvaltningen: 

Hans-Henrik Høg og Steen Westring 

Afbud: Brugergruppens Arbejdsgruppe: 

Helene Eskildsen, Lars Bremer, Pia Larsen og Rudi Tobisch 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Orientering fra HOFOR 

HOFOR forventes ikke at deltage i Brugergruppemødet, så forvaltningen vil 
orientere kort om Kanal-projektet og takster for 2020. 

 
3. Budget 2020 

Fjernvarme: 
Taksterne forventes at blive sat ned med 1 – 3 % i 2020, og der forventes 
samtidig en mindre stigning i 2021. 
TAO: 
Taksterne forventes at stige en smule i 2020. 
Affald & Genbrug: 
Det forventes, at taksterne holdes i ro, men der bliver nok lagt en buffer ind i 
forbindelse med, at der arbejdes med at oprette et §60-selskab. 
Udebelysning: 
Området er skattefinansieret og ligger i faste rammer, afventer 
offentliggørelse af budgetkatalog. 

 
4. Energispareaktivitetsplan/Strategisk Handleplan 

2020 er sidste år med lovkrav om energispareaktiviteter, den foreløbige 
udmelding fra folketinget er, at det vil ophøre for private men fortsætte for 
virksomheder i en ny form.  
Forvaltningen afventer udmelding om, hvad man kan og må, men forventer 
at fortsætte med rådgivning og information for private, uden 
tilskudsmuligheder. 

 
5. Status på fjernvarme 

- Revision af Tekniske- og Almindelige forskrifter 
Der arbejdes på at ændre Tekniske- og Almindelige bestemmelser, så 
Værket kan få mulighed for at overtage fjernvarmestikledningerne på 
privat grund, da vi frygter, at man på et tidspunkt ikke længere kan 
opkræve betaling for vedligeholdelse af stikledninger på privat grund, 
hvis Værket ikke ejer dem. 
Det vil være en konsulent udefra, der skal hjælpe med revision af 
forskrifterne. I stedet for at nedsætte en arbejdsgruppe, vil der blive 
afholdt en work-shop med udvalgte medlemmer af Brugergruppen. Det 



Referat 

 

 
Side 2 af 2 

 

forventes, at forvaltningen har et oplæg klar til Brugergruppemødet den 
12. december 2019. 

- Renovering af hovedledning i Hedemarken forventes færdig indenfor 
tidsrammen. 

- VA 4 Syd og Nord, der arbejdes med at lægge nye rør. 
- Der arbejdes på en liberalisering af fjernvarmeområdet med ens 

regnskabsår og kontoplan. Der skal i den forbindelse udarbejdes et 
Pris- og levetidskatalog (POLKA-katalog) så de enkelte forsyninger kan 
opgøre værdierne på samme måde (benchmarking). 
 

6. Status på udebelysning 
Et stort beløb (ca. 10. mio. kr.) blev overført fra 2018 til 2019, der forventes 
ikke en stor overførsel til 2020. 

 
7. Status på affald & genbrug 

- Den nationale affaldsplan i høring fra 1. januar 2020 
- Kommunal affaldsplan 2020-2024 

Der skal arbejdes videre med den kommunale affaldsplan. Der afholdes 
en work-shop for Arbejdsgruppen torsdag den 5. september 2019, kl. 
18.00 – 19.00, det er muligt, at der skal afholdes endnu en workshop 
senere. 

- Hans-Henrik Høg orienterede om, at Kommunalbestyrelsen på møde 
den 13. august 2019 har besluttet, at der i samarbejde med de fire 
andre kommuner i Indsamling på tværs (IPT) arbejdes på at hjemtage 
affaldsindsamlingen og oprette et §60-selskab. Planen er, at selskabet 
skal overtage personale og materiel pr. 1. januar 2020. 
Der er i den forbindelse nedsat en embedsmandsgruppe, der skal 
komme med en løsning, der kan være klar 1. januar 2020. 

 
8. Orientering fra forvaltningen 

Hans-Henrik Høg orienterede om at Susanne Kremmer fratræder sin stilling 
som Miljø og Teknikchef pr. 31. december 2019. 

 
9. Forslag til Brugergruppetur/dag 

Forslag fra sidste Brugergruppemøde: 
a) Pia Larsen, Albertslund Vest 1: 

Tur til byens vådområder blandt andet Svinepytten 
b) Leo Jørgensen, VA afd. 5 Kanalen: 

Se byens regnvandssystem, både naturen og den tekniske del, hvordan 
virker og styres det, eventuelt med en afstikker til Høje-Taastrup. 

Der var enighed om, at kombinere de to forslag, turen blev fastsat til onsdag 
den 18. september 2019, kl. 16.00 
 

10. Eventuelt 
Karsten Wenneberg ønskede oplyst, hvornår der kom mindre kalk i 
drikkevandet? 
Povl Markussen sender et link: 

http://albertslund.lokalavisen.dk/laeserbreve/2019-07-03/DEBAT-

Hvorn%C3%A5r-f%C3%A5r-vi-mindre-kalk-i-vandet-i-Albertslund-

5332332.html til artikel i AP den 3. juli 2019. 
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