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1. Godkendelse af dagsorden
Leif Pedersen bød velkommen og foreslog, at temaet om affald (pkt. 5) blev behandlet til sidst, når de ordinære punkter var behandlet. Ingen indvendinger.
Mundtlige orienteringer:
2. Orientering fra Arbejdsgruppen
Ingen bemærkninger.
3. Orientering fra Formanden
Leif Pedersen orienterede om vandselskabet, der nu er på vej ind i et fælles
kommunalt selskab sammen med syv andre kommuner.
De samme kommuner, der går ind i det fælles vandselskab, fortsætter med
dannelsen af et fælles spildevandsselskab. Sideløbende hermed vil der ske
dannelse af et fælles selskab for rensningsanlæg. Nogle af de kommuner, der
ikke går videre med selskabsdannelsen er medejere af rensningsanlæg, hvorfor
det sker hver for sig.
Fordelen ved de større selskaber er muligheden for større koordinerede indsatser på tværs af kommunale skel.
Curt Gotthard ønskede ført til referat, at kommunen skal følge op på de økonomiske konsekvenser ved fusionen.
Leif Pedersen orienterede om Green Cities-samarbejdet, hvor der arbejdes på
en revidering af samarbejdsaftalen. Man går efter at opstille færre mål, da en
stor del af disse nu er indfriet og indgår i fundamentet for samarbejdet.
Endelig har der været afholdt Vandets Dag, hvor Plantanparken modtog en pris
for deres forslag til at sikre grundvandet.
4. Orientering fra Forvaltningen
- klagesag
Niels Hansen orienterede om, at Energiklagenævnet pr. 9. februar havde stadfæstet Energistyrelsens afgørelse i klagesagen fra AB Milebuen.
- prøvehuse
Hans-Henrik Høg fortalte, at der på baggrund af Milebuens åbne brev til kommunalbestyrelsen vil blive udarbejdet et notat til MPU, der belyser sagen.
- indberetning af energibesparelser
Niels Hansen orienterede om, at der var blevet indberettet energibesparelser for
året 2011. Der er i alt indberettet 13.300 MWh i besparelser, hvor af de 7.500
MWh stammer fra en ombygning af fjernvarmeanlægget på værket. De resterende 5.800 MWh fordeler sig med 530 MWh fra husholdninger, 680 MWh fra
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kommune og fængselsvæsen, 2.125 MWh fra Erhverv og 2.500 MWh fra ledningsrenovering og isolering af vekslerstationer.
Niels Hansen orienterede videre om Folketingets nye energiforlig, der øger sparekravet med 75 % i årene fra 2013 – 2014 og med 100 % fra 2015 - 2020.
Der blev spurgt til om det skulle føre til en diskussion af værkets tilskud til energibesparelser, hvortil svaret er, at enten skal tilskuddet reduceres eller sparepuljen forøges.
- brugerundersøgelse om rotter
Merete Winther orienterede om, at der vil blive lavet en brugerundersøgelse om
rotter.
- solceller
Hans-Henrik Høg orienterede om, at værket påtænker at kunne vejlede borgerne i Albertslund om reglerne for opsætning af solceller. Værket kan medregne
solceller i deres indberetning af energibesparelser.
Fra Brugergruppen blev der gjort opmærksom på de restriktive lokalplaner, der i
flere tilfælde udelukker installering af solceller.
Hans-Henrik Høg orienterede om, at der arbejdes på at bemyndige Forvaltningen til i visse tilfælde, at kunne dispensere fra lokalplanen ved opsætning af solceller.
Povl Markussen orienterede om, at Agenda Centeret var involveret i flere sager
om solceller, herunder at man udfordrede lovgivningen, der vanskeliggør udrulning i solceller i lejeboliger. Man forsøger over råderetten at få adgang til at betale for opsætning af solceller over huslejen, mens elproduktionen fratrækkes
lejerens husleje.
Tema om affald:
5. Tema om affald (behandlet efter pkt. 12)
Merete Winther introducerede tankerne bag temaet, der skal være et bidrag til
udarbejdelsen af den nye affaldsplan gældende fra 2013 til 2024. De inputs
Forvaltningen i første omgang ønsker, er indsatser på den korte sigt.
Herefter blev der vist en film og holdt et oplæg af Camilla Bjerg Pedersen fra
Vestforbrænding om Affald som ressourcer – trends og tanker.
Brugergruppen bevægede sig til kantinen, hvor der var to omgange gruppearbejde. Deltagerne blev delt ind i tre grupper efter hvilken affaldsordning de havde. Grupperne skulle drøfte to af følgende emner: Øget indsamling af emballage (glas, pap, plast og metal), Indsamling af elektronik/sparepærer/batterier eller Optimeringer af storskrald. Grupperne kom med forslag til, hvad der kunne
medvirke til at øge kildesorteringen på de nævnte områder, bl.a. i forhold til materiel, information og fysisk afstand. Ideerne tager forvaltningen med som inspiration til arbejdet med udarbejdelse af forslag til Affaldsplan 2013-2024.
Ellen Wejdling sluttede af med at takke for bidragene.
Indstillingssager til Brugergruppen og Miljø- og Planudvalget:
6. Frigivelse af midler til Agenda Center Albertslund
Tove Jensen orienterede om Agenda Center Albertslunds beretning for 2011 og
fremhævede nogle af om årets indsatser.
Det blev fra Brugergruppen bemærket, at ”Nyt fra Brugergruppen” fortsat manglede en afsender, samt at spredningen af risiko på to konti ikke gælder for erhvervsvirksomheder.
Brugergruppen tiltrådte indstillingen.
Indstillingssager til Brugergruppen
7. Brugergruppens årsberetning
Brugergruppen tiltrådte indstillingen.
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8. Valg til bestyrelsen for Agenda Center Albertslund
Lisa Wiese er stoppet i Brugergruppen og stopper således også som medlem af
bestyrelsen for Agenda Center Albertslund. De tre øvrige repræsentanter ønskede genvalg.
Brugergruppen valgte Birthe Y. Nielsen, Lars Bremer, Rudi Tobisch og Tove
Jensen som medlemmer af Agenda Center Albertslunds bestyrelse.
9. Valg til Arbejdsgruppen
Alle medlemmer af Brugergruppens Arbejdsgruppe ønskede genvalg.
Brugergruppen genvalgte Birthe Y. Nielsen, Lars Bremer, Rudi Tobisch, Enrico
Juhl, Uffe Jørgensen, Povl Markussen, Bent Jørgensen og Preben Pedersen til
Arbejdsgruppens bestyrelse.
10. Valg til Brugerrådet for VEKS
Rudi Tobisch ønskede genvalg.
Brugergruppen genvalgte Rudi Tobisch til Brugerrådet for VEKS.
11. Valg til Naturgruppen
Hans-Henrik Høg orienterede om, at der var valgt to medlemmer til Grønt Råd.
Desværre var ingen af medlemmerne nogensinde blevet indkaldt til møder i
Grønt Råd.
Brugergruppen valgte René Poulsen og Niels Schjødt-Hansen, idet omfang
sidstnævnte ønsker det.
Sager til orientering og drøftelse:
12. Nye tekniske forskrifter for levering af fjernvarme
Hans-Henrik Høg orientede om, at det var blevet tid for at kigge på værkets
tekniske forskrifter for fjernvarme – herunder de almindelige bestemmelser for
levering af fjernvarme. Hvad skal vi gøre ved lavtemperaturforsyning i Albertslund Syd? Hvad med direkte kontra indirekte fjernvarme? Hvad med gennemstrømningsvandvarmere kontra varmtvandsbeholdere? Skal vi rykke entreprisegrænsen, så værket kan overtage driften af vekslere? Skal vi fortsat have 10
rater?
Der er mange ting at tage fat på. Forsyningen har udarbejdet et udkast til nye
tekniske forskrifter og Hans-Henrik foreslog, at der blev nedsat en ad hoc arbejdsgruppe til færdiggørelse af forskrifterne.
Brugergruppen valgte Rudi Tobisch, Lars Bremer og Bent Jørgensen til arbejdsgruppen. Yderligere interesserede kan melde sig til Varmeværket.
13. Forslag til Brugergruppetur
Forvaltningen foreslog at tage en tur til Vestforbrænding for at se deres nye sorteringsanlæg m.m.. Det blev foreslået at slå turen sammen med næste Brugergruppemøde den 31. maj. Forvaltningen arbejder videre med mulighederne.
Eventuelt:
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