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2. Orientering fra HOFOR

- Ingen orientering i denne omgang



3. Orientering om fjernvarme

- Energiteam

Den nuværende Energispareordning slutter med udgangen af 
2020, Forsyningen ønsker at fortsætte arbejdet med 
energirådgivning uden udbetaling af tilskud, et notat er udarbejdet 
og udsendt sammen med dette slideshow

- Fra 10 til 12 rater i 2020

- Overgangen fra 10 til 12 rater i 2021 som blev besluttet af KB i 2019, 
skal varsles

- Forsyningen planlægger 12 ens rater, der beregnes ud fra forbruget 
i 2019 med taksten for 2021. Det forventes, at der sendes varsel ud 
via E-Boks i løbet af juni/juli og igen i efteråret, samtidig vil der 
blive orienteret på diverse hjemmesider og i Albertslund Posten.



4. Orientering om udebelysning

- Anlægsloftet hævet

- Kommunen har besluttet at fremrykke investeringer, for at 
understøtte økonomien i samfundet, da anlægsloftet i år er blevet 
ophævet - Bl.a. 10 mio. kr ekstra til ny udebelysning.

- Der skal derfor i 2020 etableres ny udebelysning i Risby, Herstedøster 
Landsby, Herstedvester Landsby, på Tværstien og på det sydlige af 
stadions området i år. Den sidste landsby Gl. Vridsløse planlægges 
udført primo 2021.



5. Orientering om affald & genbrug

- Forslag om ny National Klimaplan, hvad betyder det for 
Albertslund

- Den nationale affaldsplan i høring i 2020

- Forsinket af Corona

- Afventer vedtaget klimahandleplan

- Kommunal affaldsplan 2020-2024

- Afventer den nationale plan



5. Orientering om affald & genbrug

- Fælleskommunalt §60 affaldsselskab –
Ressourceindsamling A/S

- Opstartet 6. april 2020 på adressen Farverland 4

- Indtrykket er at opstarten er gået godt

- Nu kommer en periode med at køre selskabet ind

- I løbet af 2020 skal selskabets fremtid afgøres

- Økonomi på affaldsområdet

- Der var en takststigning fra 2019 til 2020 – taksterne for 2021 forventes at 
blive på samme niveau

- Affaldsbranchen udfordret med faldende priser ifm. salg af pap og papir, 
usikker situation på grund af Co-Vid19, stigende priser på indsamling af 
affald

- Der kan pt. ikke siges noget om det forventede takstniveau efter 2021.



6.  Orientering fra forvaltningen

- Status på Corona

• Status på ladestandere: Pilotprojektet blev opstartet i tre boligområder G/F 

Røde Vejrmølleparken, G/F Godthåbsparken og AB SYD, BO-Vest. Se baggrund i 
vedlagte notat. Der er indhentet lokaltilpassede tilbud fra alle ladeoperatører på det 
danske marked i samarbejde med Region Hovedstaden. Bo-Vest har siden besluttet at 
udskyde opsætning af ladestandere pga. usikkerhed om man som alment boligselskab 
må opsætte ladestandere. KAB går videre med denne udfordring. De andre 
boligområder har nedsat interne arbejdsgrupper, men har udskudt generalforsamlinger 
pga. Corona. De største udfordringer i øvrigt er høje etableringsomkostninger, 
ansvarsfordeling og brugsret til ladestanderne – se vedlagt notat. Der er stor 
efterspørgsel efter løsninger til ladning af elbiler på fælles parkering også fra andre 
kommuner. 



7. Eventuelt

- Den nye klimaplan for Albertslund forventes at komme på som 
punkt til Brugergruppemødet i august. Pia Larsen, Albertslund 
Vest – afd. 1, foreslog, at Klimaplanen blev et emne til et 
temamøde, eventuelt sammen med skybrudssikring i starten af 
september. 

- Miljø- & Byudvalget inviteres til et kommende møde


