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Brugergruppens Arbejdsgruppe
Torsdag den 5. marts 2015, kl. 17.00
Albertslund Forsyning, Vognporten 9, Frokoststuen

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe, Hans-Henrik Høg, Niels Hansen og
Jens Granholm
Afbud:
Enrico Juhl
Referent: Lissi Petersen

Pia Larsen var utilfreds med, at bilagene først blev sendt ud 1 – 2 dage før
mødet, da det ikke gav mulighed for at forberede sig.
Bent Jørgensen var enig i, at bilagene blev sendt for sent ud.
Hans-Henrik Høg lovede, at forvaltningen ville bestræbe sig på, at sende
bilagene ud i god tid, men gjorde samtidig opmærksom på, at det ikke altid
var muligt.

Dato: 11. marts 2015
Sags nr.: 15/2689
Sagsbehandler: lip

1. Godkendelse dagsorden
Godkendt.
2. Brugergruppens Årsberetning
Foreløbigt udkast forventes udsendt inden mødet.
Årsberetningen var ikke blevet sendt ud inden mødet, forvaltningen lovede
den ville blive sendt til Arbejdsgruppen senest fredag den 6. marts.
3. Albertslund Forsynings Årsberetning
Forventes ikke færdig til Arbejdsgruppemødet den 5. marts 2015, på grund
af manglende regnskabstal.
Årsberetningen er endnu ikke færdig, forventes fortsat færdig til
Brugergruppemødet.
4. Agenda Center Albertslund Årsberetning og regnskab
Forventes godkendt på bestyrelsesmøde den 26. februar 2015.
ACAs årsberetning og regnskab blev godkendt på bestyrelsesmødet den
26. februar 2015.
Povl Markussen havde materialet med i papirform, det blev uddelt.
Pia Larsen gjorde opmærksom på, at ACA skulle tænke på
læsevenligheden, specielt indledningen kunne få nogen til at opgive at læse
årsberetningen.
Povl Markussen orienterede om, at ACAs formand Tove Jensen deltager på
Brugergruppemødet med en mundtlig beretning.
På kommunalbestyrelsesmødet i februar blev bevillingen til ACA godkendt,
det forventes, at der ændres i tidsplanen, så ACA fremsender budget og
årsplan allerede i oktober, så midlerne kan bevilges inden regnskabsårets
begyndelse.
Det budgetterede underskud i 2014 blev mindre en forventet, ACA har brugt
en mindre del af egenkapitalen for at nedbringe underskuddet.
5. Status på strategisk fjernvarme
Udkast til notat forventes fremsendt inden mødet
Hans-Henrik Høg orienterede kort om baggrunden for det fremsendte notat.
Der skal udarbejdes et katalog med ideer til, hvordan vi nærmer os fjerde

BY, KULTUR, MILJØ &
BESKÆFTIGELSE

Albertslund Kommune
Byg, Miljø & Forsyning

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
albertslund@albertslund.dk
T 43 68 68 68

Referat

generations fjernvarme. Efter debat og beslutning i Brugergruppen, skal
materialet fremsendes til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.
Pia Larsen ville vide, om det var muligt at trække på erfaringer fra andre
kommuner/varmeværker?
I forbindelse med renoveringen af rækkehusene i Syd, er der etableret et
samarbejde med andre kommuner/varmeværker.
Bent Jørgensen ville vide, hvad der menes, når der står, at kommunen har
vedtaget fjernevarme fri for fossile brændstoffer fra 2025?
Det er vedtaget af kommunalbestyrelsen, og betyder ikke nødvendigvis
lavtemperaturfjernvarme, men at fjernvarmen skal være fri for fossile
brændsler.
Lars Bremer foreslog, at der, i arbejdspapiret, blev skrevet ind, hvor der
forventes at blive udfordringer med afkølingen i forbindelse med
lavtemperatur fjernvarme, samt ikke mindst hvordan afkølingen var i de
kommunale bygninger.
Pia Larsen gjorde opmærksom på, at der d.d. blev afholdt en
energikonference, og bad forvaltningen se på afrapporteringen herfra.
Povl Markussen gjorde opmærksom på, at der skal arbejdes meget med
kommunikationen, så vi sikrer, at budskabet kommer ud på den rigtige
måde.
Foreløbig vil det være fint at starte debatten i Brugergruppen, men kun ud
fra et to-siders notat.
Der skal fra start gøres opmærksom på, at det kun er forslag, samt at der vil
blive god tid til debat, og alle boligområder skal inddrages.
Birthe Nielsen ville vide, om det ikke er muligt at sætte vindmøller op langs
motorvejene, hvor der alligevel er meget støj.
Povl Markussen henviste til reglerne om vindmøller, ifølge dem skal
afstanden til nærmeste hus være 5 – 6 gange højden af vindmøllen, ikke
kun på grund af larmen, men også af hensyn til den skygge, der kommer fra
vindmøllerne.
6. Status på belysning
Hans-Henrik Høg orienterede om, at der i øjeblikket arbejdes på en plan for,
hvordan der fremadrettet skal arbejdes med belysning efter kommunens
overtagelse af driften fra DONG. Blandt andet om det er muligt at
indarbejde en mindre kompliceret takstmodel. En mulighed kunne være én
takst for alle boliger i kommunen.
Birthe Nielsen efterlyste konsekvensberegninger, så det blev muligt at tage
stilling på et kvalificeret grundlag.
Arbejdsgruppen efterlyste flere konkrete oplysninger, inden man bad
Brugergruppen tage stilling.
Der gives oplæg på Brugergruppemødet om status for belysningen og de
forskellige muligheder for drift og vedligehold, samt den tilhørende økonomi
7. Serviceaftale på varmeunits
Der arbejdes fortsat på mødesagen
Der mangler få detaljer inden mødesagen kan fremsendes til
Brugergruppen, som dog tidligst bliver til junimødet.
8. Status på ”Fremtidens affaldssystem i Albertslund”
Povl Markussen orienterede om, at By- & Miljøudvalget havde godkendt
forvaltningens indstilling med ganske få ændringer, blandt andet:
 de 3 beholdere skal leases fra Vestforbrænding I/S
 tropenatsordning i de 3 sommermåneder
 mulighed for at frasige sig de nye beholdere og selv køre på
Genbrugsstationen
Efter kommunalbestyrelsesmødet tirsdag den 10. marts, kontakter
forvaltningen de enkelte boligområder og tilbyder konsulentbistand i
forbindelse med valg af ordning.
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På Brugergruppemødet skal processen i forbindelse med ”Fremtidens
affaldssystem i Albertslund” evalueres. I den forbindelse efterlyste Birthe
Nielsen mere styring på Brugergruppemøderne.
9. Grøn dag
Grøn dag er lørdag den 25. april.
Der er endnu ikke en overskrift på dagen, men temaet bliver haver.
10. Årets Brugergruppedag/tur
Da turen sidste år blev aflyst på grund af manglende tilmelding, foreslog Pia
Larsen et nyt koncept.
Birthe Nielsen foreslog, at Brugergruppen besøgte en af de kommuner, der
allerede nu sorterer bioaffald. Det er vigtigt at høre om andres erfaringer
med sortering af haveaffald.
Forvaltningen udarbejder et forslag.
11. Eventuelt
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