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1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Orientering fra HOFOR v/Hans-Henrik Høg 

- Forventede takster 2020 
Forventningerne til taksterne for 2020 er, at der ikke vil blive de store 
ændringer på vand og spildevand. Taksterne skal godkendes i 
Forsyningssekretariatet inden de offentliggøres. 
- Kanalprojekt 
Status er, at: 
- HOFOR og Albertslund Kommune er blevet enige om, at udgifterne til 

renovering af bolværkerne skal fordeles med 50% til hver, Afrensning 
og overfladebehandling af bolværker mv. vil blive udført i efteråret 2019  

- afløbet ved de våde enge i Kongsholmparken er blevet ændret, så 
vandet løber hurtigere ud, samtidig er stien blevet hævet. 

- skottet ved Vandhaverne vil i forbindelse med oprensningen af 
Vandhaverne blive renoveret i efteråret 2019 . 

Per Larsen, VA bestyrelsen, gjorde opmærksom på, at selvaflæsningen på 
vand ikke virker, og han undrer sig over HOFORS ændrede regnskabsår. 
Steen Westring oplyste, at:  
- Forsyningen skal være færdig med at skifte alle målere, før det er 

muligt at selvaflæse elektronisk, dog kan han ikke garantere, at det 
bliver muligt at timeaflæse på vand, men forsyningen er i dialog med 
HOFOR.  

- HOFOR har besluttet at ændre regnskabsår i forbindelse med overgang 
til nyt økonomisystem, forbrugerne blev orienteret om ændringen via E-
boks i 2017.  

 
3. Energispareaktivitetsindsats – ca. 20 min. 

v/Maja Grønkjær og Peter Andersen 
Mødesag vedlagt 
Maja Grønkjær orienterede om status på energispareaktiviterne og  
henviste til den nye hjemmeside 600 C: https://60grader.albertslund.dk/, 
hvor det er muligt at følge de aktiviteter energiteamet arbejder med. 

https://60grader.albertslund.dk/
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Energiteamet kan kontaktes på energi@albertslund.dk, hvis man ønsker 
råd og vejledning eller har spørgsmål. 
Energiteamet har blandt andet deltaget med råd, vejledning og økonomisk 
støtte på følgende projekter: 
- 60 m2 mock-up i Topperne i samarbejde med firmaet STO, hvor man 

over 4 etager har afprøvet forskellige farver, strukturer og materialer. 
Der har været et ønske om at bevare de sorte vinduesbånd og hvide 
drypnæser, samt sikre godt lysindfald. Alle er velkomne til at komme og 
kigge, det er Topperne 22, man ser bedst resultatet ved at stå ved 
Topperne 14.  

- I samarbejde med Røde Vejrmølleparkens energigruppe og arkitekter 
udefra, er der foreløbig udarbejdet 3 skitser til facaderenovering, for 
den lette facade mod haven, tag og gavl. 

- I Platanparken arbejdes der sammen med bestyrelsen og arkitekter om 
forslag til gavlrenovering, indhentning af tilbud, og der er lavet et 
demoprojekt af en gavlrenovering. 

- I Godthåbsparken er 14 beboere gået sammen om efterisolering af 
gavle, da den enkelte beboer selv skal betale for efterisolering, har det 
givet en økonomisk fordel at være flere. 

Per Larsen, VA bestyrelsen, ønskede oplyst, om projekterne var støttet med 
midler fra puljen til energispareaktiviteter? Ifølge 
energispareaktivitetsplanen er midlerne primært rettet mod ejer og erhverv, 
da lejere har et særligt set-up med adgang til professionel rådgivning. 
Leif Pedersen bad, Per Larsen fremsende en uddybende mail med 
spørgsmålene. Mailen er vedlagt som bilag til referatet. 
Jan Saltoft Andersen, andelsforeningen Milebuen, gjorde opmærksom på, 
at andelsboligerne slet ikke er nævnt. 
Hans-Henrik Høg oplyste, at lejeboliger får rådgivning sammen med deres 
egne rådgivere. Han beklager, at andelsboligerne ikke er nævnt, det er en 
fejl. Forvaltningen yder råd og vejledning til både ejer, andels- og 
lejeboliger. 
Maj Grønkjær oplyste endvidere, at energiteamet også deltager i Varmens 
Dag, Grøn Dag, har besøg af skoleklassser, modtager besøg af 
delegationer fra udlandet, samt deltager i Verdens Mål turneen, blandt 
andet i centret den 28. september 2019. 
Peter Andersen orienterede om, at han har arbejdet med at hjælpe røde 
forbrugere, blandt andet med håndomdelt breve i Godthåbsparken, e-Boks 
breve i Albertslund Syd, opringninger til parcelhusområderne, der hvor han 
har fået bedst respons, har været ved personlig kontakt til varmemestrene i 
lejeboligområderne. 
Der er også arbejdet med røde forbruger i virksomheder og kommunale 
bygninger. Energirenovering af højhuset på Naverland. 
Maja Grønkjær orienterede om planerne for 2020, det er sidste chance for 
energitilskud, der skal fortsat arbejdes med røde forbrugere, de nye målere, 
kan bruges til hurtigt at fange defekte anlæg, fortsat understøtte fælles 
projekter i grundejer- og andelsforeninger, sparring med almene 
boligselskaber om renoveringsprojekter og lavtemperatur, fortsætte med 
energitjek både hjemme hos borgerne og ved telefonisk henvendelser, 
lavtemperatur i kommunale ejendomme og TAO. 
Per Larsen, VA bestyrelsen, spurgte, der ydes nu støtte med 100 øre pr. 
kWh, er der på nuværende tidspunkt tanker om finansieringen i 2021? 
Hans-Henrik Høg oplyste, at 2020 er sidste år med den nuværende 
ordning, forvaltningen afventer ny lovgivning, men håber at kunne fortsætte 
med rådgivning. 
Maja Grønkjær fortsatte med at orientere om foreløbige planer for 2021, 
forvaltningen vil anbefale, at der fortsættes med gratis rådgivning til både 
private og virksomheder, da det er en stor hjælp de steder, hvor 
renoveringsprojekter kan synes store og uoverskuelige, med et årligt beløb 
der kan hjælpe med renoveringsplaner, som eksempelvis en mock-up i 

mailto:energi@albertslund.dk
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Topperen. I løbet af 2020 vil der komme et oplæg til, hvordan man kommer 
videre med energibesparelser i bygninger med kobling til 
lavtemperaturfjernvarme i tiden efter 2020. 
Jan Saltoft Andersen, andelsforeningen Milebuen, ønskede oplyst, om der 
bliver givet tilskud til TAO-ordningen. 
Steen Westring oplyste, at man ikke som borger modtager tilskud til TAO-
ordningen, men at der kan søges tilskud til udskiftning af termostatventiler. 
Jan Saltoft Andersen, andelsforeningen Milebuen, bad om, at det blev 
præciseret i teksten. 
Hans-Kristian Andersen, VA afd. 4 Række, kunne som en solstrålehistorie 
fortælle, at efter renoveringen er varmeregningen faldet 59%, uden at der er 
ændret adfærd, dette gælder de fleste boliger i afdelingen. 
Dennis Bøysen, Herstedvester Landsby, oplyste, at da han fik TAO-anlæg 
nr. 12, blev der ikke tjekket termostatventiler. 
Forvaltningen lovede, at Peter Andersen ville tage kontakt, så 
termostatventilerne kunne blive tjekket. 
 
Forvaltningens indstilling blev godkendt af Brugergruppen, og sendes 
videre til politisk behandling, med de ændringer i teksten, som 
Brugergruppen har ønsket. 
 

4. Status på fjernvarme v/Steen Westring – ca. 20 min. 
- Takster 2020 
Mødesag vedlagt 
Steen Westring gennemgik mødesagen med budgettet. 
Per Larsen, VA bestyrelsen, ønskede oplyst, hvordan det hang sammen i 
forhold til hvile-i-sig-selv-princippet? 
Steen Westring oplyste at både takster, budget og regnskab, lever op til 
hvile-i-sig-selv-princippet. VEKS og andre forsyningsselskaber vælger at 
tilpasse taksten i løbet af året, hvor vi i Albertslund Forsyning har valgt kun 
at tilpasse taksten en gang årligt.  
Per Larsen, VA bestyrelsen ønskede oplyst, om VEKS’ ændrede 
opkrævning havde betydning for likviditeten. 
Steen Westring oplyste, at det har betydning, de måneder der er betalingsfri 
for brugerne, er de måneder VEKS kræver den højeste takst. 
Henrik Dahlberg, grundejerforeningen Rødager, mener, at det kan få stor 
betydning, med en varm sommer, hvor energien er billig og en kold vinter 
hvor energien er tilsvarende dyr. Det gør økonomien dårligere for f.eks. 
solvarmeanlæg. 
Jan Saltoft Andersen, andelsforeningen Milebuen, mente stadig ikke, at 
notatet gav mening. 
Steen Westring lovede, at det ville blive gjort tydeligere. 

 
Forvaltningens indstilling blev godkendt af Brugergruppen, og sendes 
videre til politisk behandling, med en tydeliggørelse af teksten, som ønsket 
af Brugergruppen. 

 
- Revision af Tekniske- og Almindelige forskrifter 

Steen Westring oplyste, at der er ændringer på vej på 
fjernvarmeområdet, blandt andet skal der indføres ens regnskabsår og 
kontostruktur for fjernvarmeselskaber, samtidig skal der udarbejdes et 
Pris- og levetidskatalog kaldet POLKA. Muligheden for at overtage 
stikledninger skal undersøges, forsyningen varetager nu drift- og 
vedligeholdelse til soklen, selv om vi kun ejer ledningen til skel. 
Steen Westring oplyste, at: 

• Der skiftes hovedledninger i Hedemarken, arbejdet kan følges på: 

https://fjernvarme.albertslund.dk/ 

https://fjernvarme.albertslund.dk/
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• Der arbejdes fortsat med udskiftning af målere (målerprojektet), 

arbejdet kan følges på: 

https://fjernvarme.albertslund.dk/fjernvarme/udskiftning-af-maalere/, 

der udarbejdes en status til næste Brugergruppemøde 

• Derudover arbejdes der med ledningsrenoveringer i Albertslund 

Vest og Syd (AB Vest og VA 4 Syd og VA 4 Nord). 

 
5. Status på affald & genbrug v/Hans-Henrik Høg – ca. 20 min 

- Takster 2020 
Mødesag vedlagt 
En række faktorer betyder, at der vil ske en stigning i taksterne for 
2020, det skyldes blandt andet, at det er blevet dyrere at komme af 
med mad- og plastaffald. Mængden af indsamlet papir er faldet, 
udgiften til indsamling er den samme, men indtægten er faldende, 
ligesom prisen for salg af pap er faldende. Det har ikke været muligt at 
effektivisere storskralds- og haveaffaldsordningerne, der har været en 
voksende aktivitet på begge fraktioner efter en stille start. Derudover er 
de nedgravede systemer dyrere end forventet. 
Der skal fremover fokuseres på afsætning til genanvendelse, vel 
vidende at prisen for madaffald er faldende, og der er usikkerhed om 
plastafsætningsmulighederne, da Vestforbrænding arbejder på deres 
kontrakter. Krav om øget dokumentation for genanvendelse kan måske 
påvirke prisen negativt. 
Rudi Tobisch, grundejerforeningen Godthåbsparken, spurgte til prisen i 
Godthåbsparken, der selv indsamler affaldet. 
Hans-Henrik Høg, kunne ikke give et svar på mødet, men efterfølgende 
er det blevet undersøgt – og netop Godhåbsparkens afregningspriser 
forventes at falde lidt i forhold til niveauet i 2019. 
 
Forvaltningens indstilling blev godkendt af Brugergruppen og 
sendes videre til politisk behandling. 
 

- Orientering om oprettelse af §60-selskab 
Kommunalbestyrelsen har givet mandat til, at forvaltningen, i 
samarbejde med ITP-kommunerne (ITP = Indsamling På Tværs), 
undersøger muligheden for at oprette et §60-selskab, til at hjemtage 
affaldsindsamlingen, dette sker på baggrund af den usikkerhed, der er 
skabt efter Remondis overtog indsamlingen af affald. 
Per Larsen, VA bestyrelsen, ønskede oplyst, om brugerindflydelsen 
ville være den samme, som er gældende i forhold til HOFOR? 
Leif Pedersen oplyste, at da man stadig er på undersøgelsesstadiet, er 
det ikke muligt at sige noget om, hvordan konstruktionen eventuelt vil 
blive. 
Preben Pedersen, grundejerforeningen Poppelhusene, ønskede oplyst, 
hvorfor mælkekartoner ikke blev sorteret, som i Sverige? 
Hans-Henrik Høg kunne oplyse, at det i øjeblikket ikke er muligt at 
genanvende mælkekartoner i Danmark. 
Birthe Nielsen, VA afd. 9 Galgebakken, gjorde opmærksom på, at det 
er vigtigt at tænke over de meldinger, der kommer ud, da de kan være 
med til at gøre det svært at få flere til at sortere korrekt. 
Per Larsen, VA bestyrelsen, ønskede en status til næste 
Brugergruppemøde. 
Hans-Kristian Andersen, VA afd. 4 Række, ønskede oplyst, om det er 
fordi, det er sværere at afsætte det indsamlede affald, at der er forskel 
på prisstigningerne? 
Hans-Henrik Høg oplyste, at de nedgravede systemer var væsentlig 
dyrere i afregningspris end forventet. 

https://fjernvarme.albertslund.dk/fjernvarme/udskiftning-af-maalere/
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Bjarke Juul, ejerforeningen Birkelund (Topperne), spurgte til priserne i 
de kommuner, der ikke er med, eksempelvis Høje-Taastrup og 
Glostrup. 
Forvaltningen finder priserne til næste Brugergruppemøde. 
Jan Saltoft Andersen, andelsforeningen Milebuen, undrede sig over, at 
de nedgravede systemer var så meget dyrere. 
Tove Jensen, VA afd. 4 Syd, mente, at det måske også skulle ses på 
tømningsfrekvenserne. 
Hans-Kristian Andersen, afd. 4 Række, ville høre, om priserne er pr. 
husstand? 
Prisen er pr. husstand. 
Henrik Dahlberg, grundejerforeningen Rødager, er bekymret for, at 
markedet ikke fungerer, når der ikke er flere operatører på markedet. 
 

- Kommunal affaldsplan 2020-2024 
Der er møde i Arbejdsgruppen den 5. september, det primære tema og 
indsatsområder i indsatsplanen vil være mere genanvendelse og 
mindre til forbrænding, samt hvordan nærmer vi os 65% genanvendelse 
i 2020: 

• Bedre sortering på storskraldsordning 

• Vejning af affald 

• Økonomiske virkemidler 

• Mere genbrug på genbrugsstationen 

• Mindre brændbart på genbrugsstationen 

• Mindre affald og bedre indkøb i kommunens drift 

Andre temaer og indsatsområder der skal indarbejdes i affaldsplanen: 

• Smartere affaldsløsninger – indsamling med brug af sensorer 

(fuldmeldere) 

• Drivmidler i skraldebilerne i samarbejde med vognmanden 

• Storskrald i miljøstationerne i samarbejde med 

ejendomsfunktionærerne 

• Mulig hjemtagning af opgaven – muligt §60-selskab i samarbejde 

med nabokommunerne 

• Adgangsvejene for skraldemændene 

• Genanvendeligt affald fra erhverv i samarbejde med 

virksomhederne 

• Skadelige stoffer ud af affaldet – med fokus på bygge- og 

anlægsaffald 
- Det har i pressen været fremme, at kun 31% af det indsamlede plast 

med sikkerhed bliver genanvendt, mod Vestforbrændings krav om 
minimum 75%. 
Vestforbrænding har modtaget dokumentation fra aftageren på, at ca.  
30% reelt genanvendes, resten af den udsorterede plast bliver 
videresendt til certificerede plastvirksomheder, men Vestforbrænding 
har ikke modtaget dokumentation for genanvendelsen, da det bliver 
blandet med plast fra andre. Det er sandsynligt, at der genanvendes 
75%, men der mangler dokumentation for 45%. Man kan læse mere på 
Vestforbrændings hjemmeside https://www.vestfor.dk/nyheder-og-
presse/nyheder/spoergsmaal-og-svar-husstandsindsamlet-plast/  
Jan Saltoft Andersen, andelsforeningen Milebuen, mente, at man én 
gang for alle skulle aflive tanken om vejning af affald. 
 

6. Status på udebelysning v/Steen Westring – ca. 10 min. 
Steen Westring orienterede om, at det efter en svær start i 2018 nu går 
fremad med raske skridt. Den lidt svære start, hvor en af udfordringerne 
var, at forsyningen skulle have samarbejdet med den nye entreprenør til at 

https://www.vestfor.dk/nyheder-og-presse/nyheder/spoergsmaal-og-svar-husstandsindsamlet-plast/
https://www.vestfor.dk/nyheder-og-presse/nyheder/spoergsmaal-og-svar-husstandsindsamlet-plast/
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fungere, betød forsinkelser og derfor blev der overført ca. 10. mio. kr. fra 
anlægsbudgettet til 2019. Vi er kommet godt efter det i 2019 og har 
indhentet efterslæbet fra 2018. Det er muligt at følge med på hjemmesiden 
https://belysning.albertslund.dk/. 
Tunnelen under Roskildevej kan snart afleveres, men der er desværre 
forsinkelser i Herstedøster Villaby, og der har været gener ved 
Snebærstien/Herstedøster Landsby. 
Leo Jørgensen, VA afd. 5 Kanalen, undrede sig over, at forvaltningen, trods 
tidligere diskussioner, fortsat bruger de høje master. 
Steen Westring oplyste, at højere master blandt andet handler om krav til 
bedre belysning, at vi fik udviklet to nye modeller af den omtalte lampe, som 
skal afhjælpe gener og endelig har både brugergruppe og 
kommunalbestyrelse valgt modellen der bruges. 
Rudi Tobisch, grundejerforeningen Godthåbsparken, ville gerne rose den 
nye belysning på Gl. Landevej. 
Dennis Bøyesen, Herstedvester landsby, gjorde opmærksom på, at ifølge 
hjemmesiden skal landsbyen have nyt lys i 3. kvartal 2019. 
Steen Westring oplyste, at der har været afholdt et fællesmøde om ens 
udebelysning i landsbyerne. 
Dennis Bøyesen, Herstedvester landsby, synes, at det er en flot belysning, 
der er kommet omkring stadionområdet, men natdæmpningen virker ikke og 
der er to lamper, der aldrig har virket. 
Steen Westring lover at følge op på dette og anbefaler, at man bruger giv-
et-praj, eller kontakter forsyningen på info@albforsyning.dk eller på telefon 
4364 8692. 

 
7. Orientering fra formanden – ca. 10 min. 

Intet, der er orienteret under punkterne 
 
8. Orientering fra forvaltningen ca. 10 min. 

- Budgetprocedure 
Susanne Kremmer orienterede kort om budgetproceduren, der er rykket 
til 5. november 2019, samt at der på kommunens hjemmeside er 3 
budgetkataloger i høring, ingen af dem har betydning for det 
takstfinansierede område, er der interesse kan man se på: 
https://albertslund.dk/nyheder/2019/budgetkatalog-i-hoering/  

 
9. Forslag til Brugergruppetur/dag – ca. 10 min. 

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. 

På Arbejdsgruppemødet den 15. august, var man enige om at kombinere 
de to forslag, turen blev fastsat til 18. september 2019, kl. 16.00, turen 
afsluttes i kommunalbestyrelsessalen med en sandwich og en sodavand 
Foreløbigt program vedlagt 
Der vil blive sendt en invitation ud snarest, husk tilmelding til Lissi Petersen 
på lissi.petersen@albertslund.dk eller tlf. 4368 6835 senest den 10. 
september. 
 

10. Eventuelt 
- Per Larsen, VA bestyelsen, ønskede oplyst om, vejmyndigheden kan 

sikre parkeringsregler i forbindelse med byggeaktivitet ved Blokland.  
Hans-Henrik Høg bad om en mail, med cc til Leif Pedersen. 

- Mikkel Ellung Larsen, Bo-Vest administration, fortalte, at der er nedsat 
en arbejdsgruppe som ser på ladestandere til el-biler, og spurgte om 
der kunne  fortælles noget om dette.  

https://belysning.albertslund.dk/
mailto:info@albforsyning.dk
https://albertslund.dk/nyheder/2019/budgetkatalog-i-hoering/
mailto:lissi.petersen@albertslund.dk
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- Leif Pedersen oplyste, at den nedsatte arbejdsgruppe ser på mange 
muligheder i kommunen, blandt andet at lave forsøg i lejelboligområde i 
samarbejde med Bo-Vest, men der er endnu ikke noget konkret. 
Pia Larsen, Albertslund Vest afd. 1, efterlyste referater fra 
arbejdsgruppen på hjemmesiden, så det er muligt at følge med. 
Hans-Henrik Høg vil sikre, at der informeres om ladestandere på 
hjemmeside, og at referater fra møderne bliver tilgængelige her. 
Birthe Nielsen, VA afd. 9 Galgebakken, oplyste, at de har to 
ladestandere, og i forbindelse med etableringen af dem, var der meget 
der skulle tages stilling til. 

 


