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Baggrund
I 2007 blev Energispareaktivitetsplanen, der er et vigtigt led i Albertslund
Kommunes samlede klimastrategi, vedtaget i Kommunalbestyrelsen efter
indstilling fra Brugergruppen. Planen bidrager til at reducere energiforbruget i
Albertslund Kommune og sikrer samtidig, at Albertslund Varmeværk lever op til
sine forpligtelser, om hvert år at sikre realisering af energibesparelser i henhold
til Energisparebekendtgørelsen. Fra 2006 til 2009 var der et årligt sparekrav på
2.703 MWh. Fra 2010 steg kravet til 4.951 MWh/år. Det steg i 2013 til 9.187
MWh/år – og stiger nu yderligere, fra januar 2015, til 10.677 MWh i årlige
besparelser (tallet er oplyst fra Dansk Fjernvarme, men ikke endeligt bekræftet).
Der er stor metodefrihed til, hvordan Albertslund Forsyning, og andre
energiselskaber, opfylder energispareforpligtelsen. Besparelserne kan
realiseres blandt slutbrugere af energi og i energiselskabernes distributionsnet
– og inden for alle de konventionelle energiarter. I Albertslund har man valgt at
betale en høj pris (1.000 kr./MWh) for fjernvarmebesparelser og markedsprisen
for elbesparelser. I Albertslund har man pålagt sig selv, at opfylde sparekravet
inden for kommunens grænser. I Albertslund har man desuden valgt, at planen
kan bidrage til projekter, der på sigt vil resultere i energibesparelser.
Prøvehusene og Albertslund-konceptet er eksempler herpå.
Energispareaktivitetsplanen er et vigtigt led i byens udvikling og understøtter
Albertslunds ambitiøse klimastrategi. Energispareplanen yder ligeledes et
væsentligt bidrag i til Albertslunds erhvervsservice i form af gratis
energirådgivning og tilskud til byens virksomheder. Pengene slog ikke til i 2013.
Det høje tempo som boligrenoveringsprojekterne skrider frem med, og de
stigende energisparekrav fra Staten, nødvendiggør flere midler, hvis det høje
serviceniveau og den brede, men lokale, tilgang til opfyldelse af
energisparekravet skal videreføres fremover.
Planen revideres hvert år, hvor der gøres status og sættes nye mål. Vedlagt
som bilag 1 er denne status og plan for det videre arbejde.
Der blev afsat 6.712.000 kr. til Energispareaktivitetsplanen i 2014 inklusiv
lønmidler. Det svarede til en reduktion i planens samlede budget på ca. 1 mio. i
forhold til årene før, hvor planen dog bidrog med 2 mio, kr. til udvikling af
Fremtidens Fjernvarme.
Hovedelementerne i Energispareaktivitetsplanen for 2014 var:
- Energirådgivning til alle kommunens energiforbrugere med særligt fokus
på erhverv og offentlige ejendomme.
- Serviceordningen - inklusiv erhverv.
- Udvikling af energioptimale renoveringskoncepter for Albertslunds
bygningsmasse blandt andet gennem prøvehusprojekter.
- Bidrage til udvikling af energibesparende sti- og vejbelysning (blandt
andet LED-lys).
Hovedelementerne i Energispareaktivitetsplanen for 2015 vil være de samme
som for 2014, men med en markant styrkelse af den opsøgende
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energirådgivning blandt kommunens større energiforbrugere. Dette vil ske
gennem ansættelse af yderligere en energirådgiver på Albertslund Varmeværk
finansieret over Energispareaktivitetsplanen. Samtidig skal der tilføres flere
penge, så der fortsat kan ydes et højt tilskud til fjernvarmebesparelser,
prøvehusprojekter, m.m. (2,5 mio. kr.).
Økonomi og finansiering
Forvaltningen indstiller, at der i budget 2015 indarbejdes yderligere
2.500.000 kr. til energispareaktiviteter og til oprettelse af en stilling, som
energirådgiver indenfor forsyningsområdet, for at imødekomme de stigende
lovkrav om energibesparelser. Samtidig foreslås, at tilskuddet på 1.000
kr./MWh til fjernvarmebesparelser fastholdes.
Alternativ 1.
En alternativ mulighed er, at der i budget 2015 indarbejdes yderligere
1.000.000 kr. til energispareaktiviteter og til oprettelse af en stilling, som
energirådgiver indenfor forsyningsområdet. I alternativ 1 nedsættes
tilskuddet på 1.000 kr. /MWh til fjernvarmebesparelser til 500 kr./MWh.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011 med senere ændringer, samt
Energisparebekendtgørelsen, jfr. Bekendtgørelse nr. 1452 af 16. december 2013.

Personalekonsekvenser
Der foreslås ansat en energirådgiver i Albertslund Forsyning.

Bilag
1
2

Status for Energispareaktivitetsplanen, august 2014 ii
(90587/14)
Regnskab 2013 og status 2014 - budget 2015 ii
(90588/14)

Indstilling
Direktøren for By, Miljø & Beskæftigelse indstiller,
- at Energispareaktivitetsplanen inklusiv budget for 2015 godkendes
- at der kan ansættes en energirådgiver på varmeværket
- at udgiften finansieres over den variable MWh-takst i 2015.
Alternativt indstiller direktøren for By, Miljø & Beskæftigelse,
- at Energispareaktivitetsplanens budget fra 2014 fremskrives og tilføres
yderligere 1.000.000 kr.
- at der kan ansættes en energirådgiver på varmeværket
- at tilskud til fjernvarmebesparelser nedsættes til 500 kr./MWh
- at udgiften finansieres over den variable MWh-takst i 2015.
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