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Forum: Brugergruppemøde 
Tid: Torsdag den 6. december 2018, kl. 17.30 

Formøde for Arbejdsgruppen kl. 16.30 
Fælles julemiddag ca. kl. 20.00 

Sted: Kommunalbestyrelsessalen 
Julemiddag i Kantinen 

Deltagere: Brugergruppen 
Formand Leif Pedersen 
Enhedsleder Hans-Henrik Høg 
Driftsleder Steen Westring 
Medarbejdere fra Forsyningens Energiteam 
Medarbejdere fra Affald & Genbrug 

Afbud: Afdelingsleder Susanne Kremmer 
HOFOR v/Anne Thorup Eriksen 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Orientering fra HOFOR v/Hans-Henrik Høg 

a) Takster 2019 
Bilag inkl. Forvaltningens mødesag til politisk behandling 

b) Højesterets afgørelse i sagen om vandselskabers skattebetaling 
Bilag 

c) Andet 
 
Mødesag til orientering: 
 
3. Frigivelse af midler til Agenda Center Albertslund 

Sagen har været på Miljø- & Byudvalgsmødet den 20. november 2018 og 
kommer på Kommunalbestyrelsesmøde den 11. december 2018. 
Bilag 

 
Status – og orienteringssager: 
 
4. Mødedatoer i 2019 

Bilag 
 
5. Status på fjernvarmehandlingsplan (Lavtemperaturvarme) v/Maja 

Grønkjær og Peter Andersen  
 
6. Status på affaldsordning 

a) Vask af to-kammerbeholdere 
b) Afstandsgebyr 
c) Affaldsgebyr i fælleshuse/beboerhuse 

 
7. Mulighed for nedsænkede containere på Genbrugspladsen 

Punkt fra Brugergruppemøde den 30. august 2018 
Bilag 
a) Notat – orientering om muligheder for nedsænkede containere på 

Genbrugsstationen. 



Dagsorden 

 

 
Side 2 af 2 

 

b) Tilbud på rampe 
c) Tilbud på rampe 

 
8. Status på belysningsområdet 
 
9. Spørgsmål fra Brugergruppemedlemmer: 

a) Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, spørgsmål modtaget på 
mail 9. november 2018, udfordringer i forbindelse med udskiftning af 
vand- og varmemålere i Hyldespjældet, er det kun i Hyldespjældet der 
er problemer med praksis? 
Bilag 

 
10. Orientering fra Forvaltningen 

a) Brugergruppedag/tur primo februar 2019, besøge nogen/noget/et 
projekt, i store/små huse, der er energirenoveret, samt  
”lystur” med fremvisning af de ændringer, der er sket. 

b) Debatindlæg om økonomien i de grønne investeringer fra VEKS 
Bilag  

c) Lovforslag om at fjerne tilskuddet til de grønne investeringer. 
Bilag  
 

11. Eventuelt 
 























































































 
 

 
 
 
 

 

Dato: 5. november 2018 
Sags nr.: 00.22.04-P35-11-18 
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Byg, Miljø & Forsyning 
Energi & Administration 
 
 
Albertslund Kommune 
Nordmarks Allé 1 
2620 Albertslund 
 
albertslund@albertslund.dk 
T 43 68 68 68 
 

 

Brugergruppen 
 

Mødedatoer i 2019 
 
Datoer for møder i Brugergruppen i 2019: 
 
Torsdag den 14. marts 2019 
Torsdag den 6. juni 2019 
Torsdag den 29. august 2019* 
Torsdag den 12. december 2019** 
 
Brugergruppemøderne afholdes i Kommunalbestyrelsessalen kl. 18.30, med 
formøde for Arbejdsgruppen kl. 17.30. 
 
*Dette møde starter først kl. 19.00, med formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 
 
**Årets sidste Brugergruppemøde starter kl. 17.30, med formøde for 
Arbejdsgruppen kl. 16.30, så vi traditionen tro kan spise julemiddag sammen 
efter mødet. 
 
Til orientering holder Arbejdsgruppen møde: 
 
Torsdag den 28. februar 2019 
Torsdag den 23. maj 2019 
Torsdag den 15. august 2019 
Torsdag den 21. november 2019 
 
Arbejdsgruppens møder afholdes i mødelokale 2, Rådhusets forhal fra kl. 
17.00. 
 
Med venlig hilsen 

 
 
 
Lissi Petersen 
Administrativ medarbejder 
 
Email: lissi.petersen@albertslund.dk 
Dir. telefon: 43 68 68 35 
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Dato: 13. juli 2018
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mt@albertslund.dk
T 43 68 68 68

Til
MBU

Notat - Orientering om muligheder for nedsænkede containere på 
Genbrugsstationen

Allan Høyer fra Miljø- og Byudvalget har bedt forvaltningen undersøge 
muligheden for at etablere nedsænkede containere på Genbrugsstationen, for 
derved at gøre det nemmere at komme af med tunge og uhåndterbare emner til 
genbrug eller deponi.

Da den nye Genbrugsstation blev designet i 2012, besluttede den daværende 
ad hoc arbejdsgruppe fra Brugergruppen at fravælge nedsænkede containere.

Fravalget skyldtes dels at nedsænkede containere ville fordyre projektet 
uforholdsmæssigt meget. Dels at det ville medføre, at der ikke ville være plads 
til så mange containere som der var ønske og behov for.

Nedsænkede containere kræver væsentlig mere plads - både en kørevej foran 
containerne til brugerne og en kørevej bag om og i niveau med containerne til 
transportøren af affaldet. 

Mobile ramper på genbrugsstationer er dog også en mulighed. Forvaltningen 
har derfor undersøgt muligheden for at placere ramper imellem de tre rækker af 
containere med tunge affaldsfraktioner midt på pladsen. Brugere med trailere 
med beton, mursten og sanitet vil dermed kunne få trailerne op i en højde, 
hvorfra håndteringen vil være lettere.

Det har vist sig kun at være muligt at placere en rampe mellem de to yderste 
rækker af disse containere, mens en rampe mellem de to rækker, tættest på 
drivhuset, vil spærre for adgangsvejen til afhentning af elektronik og farligt 
affald. 

Forvaltningen vil i forbindelse med Brugergruppens kommende møde 
fremlægge et forslag til etablering af mobile ramper ved udvalgte containere på 
genbrugsstationen.
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Hej Birte

 

Hvis det kun er den store rampe I skal have er prisen kr. 420.000 excl. Moms.

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe.

 

Med venlig hilsen

 

Jan Knudsen

                     

Direct +45 3360 2295
Office +45 7025 3344
E-mail: jan@modulo.systems

Savsvinget 7
2970 Hørsholm

 

 

 

Fra: Birte Kvamm <birte.kvamm@albertslund.dk>
Dato: mandag den 30. juli 2018 kl. 09.10
Til: Jan Knudsen <jan@modulo.systems>
Emne: SV: Tilbud på rampe

 

Hej Jan

 

Tak for dit tilbud.

Det ser umiddelbart ud til at adgangsvejen til farligt affald ikke kan friholdes, når vi går op i ½ meter på rampen?

 

 

Med venlig hilsen

 

Birte Kvamm

Miljømedarbejder - Affald & genbrug

 

Miljø & Teknik – Affald & Genbrug

BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE

Direkte: 43 68 68 21 (ma – on 10-14, to tillige 16-17:30, fr 8:30 – 12)

mailto:jan@modulo.systems


Mobil: 24 64 96 83

birte.kvamm@albertslund.dk

___________

 

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé 1

2620 Albertslund

 

 

Fra: Jan Knudsen <jan@modulo.systems> 
Sendt: 26. juli 2018 11:38
Til: Birte Kvamm <birte.kvamm@albertslund.dk>
Emne: Tilbud på rampe

 

 

Hej Birte

 

Hermed fremsendes vores tilbud på lave ramper, samt gangbroer.

 

Har du spørgsmål til tilbudet er du velkommen til at kontakte mig.

 

Med venlig hilsen

Jan Knudsen

Direct +45 3360 2295
E-mail: jan@modulo.systems

Savsvinget 7
2970 Hørsholm

 

Sent with HubSpot.

mailto:jan@modulo.systems
http://t.sidekickopen13.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lM8dDMPbW2n0x6l2B9nMJN7t5X-Ff4Yc8N2BgWgYQFLCHW8Gbtpt11fj5b0?t=https%3A%2F%2Fwww.hubspot.com%2Fproducts%2Fsales%2Fsales-acceleration-referral%3Futm_medium%3Dvirality%26utm_campaign%3Dhubspot-email-branding-virality%26utm_source%3Demail%26utm_id%3Dcrm-email-signature-branding&si=7000000000029178&pi=ac96c4c4-dc26-4057-8db4-200b912ad92e
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Albertslund Kommune    Dato: 26. juli 2018 
Nordmarks Alle 1    Sælger: Jan Knudsen 
2620 Albertslund 
Att: Birte Kvamm 

 

     

Tilbud    
Løsningen 
Løsningen er udarbejdet efter nedenstående design. 

 

 

Indeholdt i prisoverslaget: 

7 moduler a 3x3x0,5m 

4 rampemoduler 3x3m og 4 rampemoduler 3x1,5m 

Kantbjælker 



 

Modulo Systems ApS § Savsvinget 7 §  DK 2970 Hørsholm § +45 7025 3344 § info@modulo.systems 
 
 

 

Transport 

Montering + kran + fugning 

Total pris 755.000 DKK 

 
5. stk Gangbroer 
Løsningen 
Hver gangbro består af 2 elementer på 2,5 x 1,2 m med en højde på 1,20 m og en jerntrappe i enden 
og hegn på de 3 sider. 

Transport 

Montering + kran 

Pris 590.000 DKK 

 

Optioner: 

Varme i ramper 

Containermåtter 

Ikke indeholdt i tilbuddet: 

Ethvert arbejde uden for modulernes yderkant 
Beklædning af moduler 
Alle tilslutninger. Herunder vand, afløb el osv. 

Betalingsplan, fakturering og betaling 

40% ved ordre, 40% ved levering og 20% efter montering.    

Øvrige betingelser:   

Modulo Systems standard salgs- og leveringsbetingelser.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jan Knudsen 
Modulo Systems 
Mobil 3360 2295 





Borgmester og kraftvarmedirektør: Regeringen sender 
højere varmeregning direkte til Vestegnen

8. november 2018 kl. 5:00 | 0 kommentarerDEBAT

DEBAT: Det er helt uhørt, at regeringen med et lovforslag, der drøftes i 
Folketinget 9. november, vil trække tæppet væk under økonomien i de 
grønne investeringer, som varmeforsyningen har foretaget, skriver 
Steen Christiansen (S) og Lars Gullev.

(Foto: Colourbox) 

ƒenergi og klima
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Af Steen Christiansen og Lars Gullev
Hhv. borgmester i Albertslund (S) og formand for VEKS samt administrerende 
direktør i VEKS

Inden længe risikerer mange tusinde fjernvarmekunder på den københavnske 
vestegn at modtage en ekstraregning. Årsagen er, at regeringen uden varsel vil 
fjerne et tilskud.

Dette tilskud har været en fundamental forudsætning for, at VEKS (Vestegnens 
Kraftvarmeselskab I/S) og Ørsted i fællesskab har investeret i en langsigtet, grøn 
omstilling af Avedøreværket. Værket leverer fjernvarme til 12 kommuner på 
Vestegnen.

Lovforslaget, der skal drøftes i Folketinget 9. november forventes at ville medføre 
ekstraomkostninger på Avedøreværket for 1 milliard kroner. Slutresultat: Højere 
priser for fjernvarmekunderne i vores område.

Det vil også gøre den kollektive varmeforsyning mindre konkurrencedygtig i forhold 

Side 2 af 7Borgmester og kraftvarmedirektør: Regeringen sender højere varmeregning direkte til ...

08-11-2018https://www.altinget.dk/energi/artikel/borgmester-og-kraftvarmedirektoer-regeringen-...



til individuelle varmeløsninger. Er det virkelig politikernes alvor – og hensigt?

Helt uhørt
Det er helt uhørt, at regeringen uden varsel udarbejder lovgivning, der trækker 
tæppet bort under økonomien i grønne investeringer. Investeringer vi for længst har 
foretaget. Derfor opfordrer vi Folketinget til at tage afstand til forslaget.

I VEKS har vi jo netop lyttet til politikernes ønske. Vi er gået forrest i den grønne 
omstilling ved at sikre, at vores fjernvarme kommer fra bæredygtig biomasse frem 
for fossile brændsler. Og vores grønne investeringer er sket i tillid til, at vores 
folkevalgte er ansvarlige og bakker op om de rammevilkår, de selv har formuleret. 
Dette er et alvorligt politisk tillidsbrud, da rammevilkårene bliver ændret med 
tilbagevirkende kraft.

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har justeret i det 
endelige forslag, hvilket har givet en hjælpende hånd til andre fjernvarmeselskaber 
rundt i landet, der står i samme situation som os. Men fjernvarmekunderne i 
København og på Vestegnen bliver fuldstændig overset og får ingen hjælp.

Vi imødeser, at ministeren ændrer forslaget på grund af dets vidtrækkende 
økonomiske konsekvenser. Folketinget må forsvare vores grønne investeringer. Vi 
skal bevare vores tillid til at turde foretage langsigtede, grønne tiltag, uden at det 
sker på bekostning af vores fjernvarmekunder.

Varme » Fjernvarme » Lars Christian Lilleholt » Lars Gullev »
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Uanset hvad, så ender 
regningen hos 
forbrugerne

Lars Gullev, direktør VEKS

Lovforslag presser kraftværker: 
Borgerne ender med at betale prisen

Et nyt lovforslag rammer varmeværkerne i hovedstadsområdet, der 
allerede nu har foretaget grønne investeringer. Nu råber branchen 
vagt i gevær.

KASPER BRUUN VINDUM BRANDT 
 kaspervbrandt 

MORTEN ENGELSCHMIDT 

For år tilbage investerede 
Vestegnens Kraftvarmeselskab, 
VEKS, sammen med Avedøreværket 
et trecifret millionbeløb i at 
konvertere Avedøreværkets Blok1 og 
Blok2 til at producere 100 procent 
bæredygtig biomassefyring.

De mange millioner blev investeret på baggrund af, at staten yder et tilskud til 
grønne investeringer i branchen.

Læs også I jagten på at være CO2-neutral går dampen nu ud af byen 

Men et nyt lovforslag i Folketinget fremsat af Venstre vil fjerne tilskuddet til de 
grønne investeringer i energibranchen, og det kan i sidste ende få konsekvenser 
for forbrugerne.

10. nov 2018, kl. 17:29 

Kraftvarmeværket Avedøreværket i Hvidovres 
store Blok2 vil blive hårdt ramt hvis et nyt 
lovforslag stemmes igennem. Arkivfoto Foto: 
Jeppe Bjørn Vejlø, Scanpix 

MENUMENUMENUMENUMENUMENUMENU
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 Jeg føler mig svigtet, 
fordi vi i VEKS’ bestyrelse 
har disponeret i tiltro til, at 
det var den grønne vej, 
man ville fra politisk hold

Lars Gullev, direktør VEKS

- Uanset hvad, så ender regningen hos forbrugerne, siger Lars Gullev, der er 
administrende direktør i VEKS, til TV 2 Lorry og tilføjer:

- For investeringen er lavet, og lånet skal betales tilbage til banken hver måned.

En milliard mindre i budgettet - som kunderne skal betale
I alt kan VEKS se frem til at mangle en milliard kroner i budgettet, 
hvis lovforslaget, der fblev ørstebehandlet i Folketinget fredag, stemmes 
igennem.

Med lovforslaget vil rammebetingelserne for el og varme, der bliver produceret 
på den klimavenlige biomasse, nemlig blive reguleret med et årsudløb på 20 år 
med tilbagevirkende kraft.

På Avedøreværket betyder det, at den store Blok2, der blev omdannet til at 
håndtere biomasse i 2002, allerede fra 2022 vil miste statstilskuddet på 15 øre per 
produceret kilowatt/time.

Et beløb, der kan synes af lidt, men 
som årligt løber op i 185 millioner 
kroner på Blok2 alene.

Samtidig har det ventede tilskud 
dannet grundlag for den 
omkostningsfulde proces, det er, at 
omdanne et fossilt kraftvarmeværk 
til at producere varme og strøm med 
biomasse.

Læs også Amager Bakke: Prestigebyggeri overskred budget - nu 
giver kommuner skibakken ekstra lån 

VEKS: Lovforslag med huller i
Ifølge Lars Gullev kan regeringen ikke fortænkes i at gøre statstilskuddet 
årsbegrænset. Men han mener, at lovgivningen i det mindste bør tage 
kraftvarmeværkernes allerede indgåede kontrakter in mente.

OM VESTEGNENS KRAFTVARMESELSKAB, VEKS 

VEKS forsyner 19 lokale fjernvarmeselskaber med varme på den 
københavnske vestegn.
Omkring 170.000 husstande får varme leveret fra VEKS
VEKS' forsyningsområde er koblet sammen med søsterselskabet CTR i 
København og med Vestforbrænding. Det samlede anlæg er et af 
Europas største fjernvarme-transmissionssystemer. 

Kilde: Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

•

•
•
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- Jeg har fuld forståelse for, at man ikke nødvendigvis kan have et 
tidsubegrænset tilskud. Men så må man have en rammebetingelse, der er robust 
i den periode, hvor man afskriver den investering, der er foretaget, siger han med 
henvisning til de mange hundrede millioner kroner VEKS allerede har brugt på 
at omdanne Avedøreværket.

Samtidig er kraftvarmeværket overrasket over, at der fra regeringens side bliver 
fremsat et lovforslag, som gør det sværere at omstille sig på den grønne 
udvikling.

Hvis det bliver dyrere at købe strøm produceret på de omkostningstunge 
biomasseanlæg frem for de langt mere forurenende fossile anlæg, vil kunderne 
gå den vej - og det er i strid med regeringens klima- og energipolitik.

- Jeg føler mig svigtet, fordi vi i VEKS’ bestyrelse har disponeret i tiltro til, at det 
var den grønne vej, man ville fra politisk hold. Og nu står vi pludselig i en 
situation, hvor man vil ændre spillereglerne under spillet, siger Lars Gullev til TV 2 
Lorry.

Energiminister: Gunstigt forslag for kraftvarmeværker
TV 2 Lorry har spurgt Klima- og Energiminister Lars Lilleholt Christensen, 
Venstre, ind til lovforslaget med udgangspunkt i et høringssvar til forslaget, som 
VEKS har udarbejdet.

Her lyder svaret, at støtteregler skal ændres.

- De nuværende støtteregler udløber den 1. april 2019 og kan ikke fortsætte 
uændret i henhold til EU's statsstøtteregler. Så vi er nødt til at lave reglerne om, 
skriver Lars Lilleholt Christensen i en mail til TV 2 Lorry.

Er det fair at ændre i rammebetingelserne for energiaftalen uden at tage højde 
for de investeringer, som regeringen selv har opfordret til i forhold til grøn 
energi?

- Lovforslaget holder netop hånden under alle de store investeringer, der er 
foretaget de seneste år blandt andet som følge af den sidste energiaftale i 2012.

- Der er værker, som har udsigt til støtte helt frem til 2039, og der er udsigt til 
samlede støtteomkostninger frem til 2030 på syv milliarder kroner til 
eksisterende kraftvarmeværker, der laver strøm på biomasse. Så forslaget er 
generelt meget gunstigt for de eksisterende værker, skriver ministeren.

LOVFORSLAG L 78 

Energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt):

H d till d j i f F lk ti t t f tt

Se mere 
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Ifølge VEKS havner regningen (for dem på 1 milliard kroner) hos forbrugerne. 
Dermed bliver fossile kraftvarmeværker langt mere konkurrencedygtige, og 
mange kunder kan havne her. Hvad tænker du om det?

- Lovforslaget har netop i dag (fredag, red.) været til behandling i Folketinget, og 
jeg er på den baggrund blevet enige med ordførerene bag energiforliget om, at 
vi tager en drøftelse for at se nærmere på, om der er væsentlige konsekvenser for 
varmekunderne, svarer Klima- og Energiminister Lars Lilleholt Christensen til TV 
2 Lorry.

VEKS: Ministersvar giver håb
Ifølge Lars Gullev giver ministerens svar håb for, at milliardregningen for de 
manglende støttekroner på Blok2 kan blive ændret.

- Det lyder meget positivt. Der er håb endnu, og vi møder meget gerne op til et 
møde for at skabe klarhed over problemstillingen, siger Lars Gullev.

Han pointerer dog, at de støttemidler og perioder, som ministeren omtaler ikke 
omfatter Avedøreværkets Blok2.

- Problemet er, at Blok2 er opført i 2002 og får støtte i 20 år med det nye 
lovforslag - altså frem til 2022. Men udgifterne til anlægget er først afskrevet i 
2027, og derfor mangler støttekronerne de sidste fem år, siger direktøren for 
VEKS og tilføjer:

- Og det er en milliardregning, som forbrugerne i sidste ende må betale det hele 
eller dele af.

PÅ FORSIDEN LIGE NU 

KØBENHAVN

 Danmarks bedste kantine ligger i Brønshøj

Side 4 af 7Lovforslag presser kraftværker: Borgerne ender med at betale prisen | TV 2 Lorry

12-11-2018https://www.tv2lorry.dk/artikel/lovforslag-presser-kraftvaerker-borgerne-ender-med-...


	Dagsorden
	1. Godkendelse af dagsorden
	2. Orientering fra HOFOR v/Hans-Henrik Høg
	3. Frigivelse af midler til Agenda Center Albertslund
	4. Mødedatoer i 2019
	5. Status på fjernvarmehandlingsplan (Lavtemperaturvarme) v/Maja Grønkjær og Peter Andersen
	6. Status på affaldsordning
	7. Mulighed for nedsænkede containere på Genbrugspladsen
	8. Status på belysningsområdet
	9. Spørgsmål fra Brugergruppemedlemmer:
	10. Orientering fra Forvaltningen
	11. Eventuelt

	Pkt. 2 a Takster 2019 med Forvaltningens mødesag
	Pkt. 2 b Højesterets afgørelse i sagen om vandselskabers skattebetaling
	Pkt. 3 Tilskud til Agenda Center Albertslund 2019 - Bevilling
	Pkt. 4 Mødedatoer i 2019
	Pkt. 7 a Notat - Orientering om muligheder for for nedsænkede containere på Genbrugsstationen
	Pkt. 7 b Tilbud på rampe
	Pkt. 7 c Tilbud på rampe
	Pkt. 9 Spørgsmål om målerskifte i Hyldespjældet
	Pkt. 10 b Debatindlæg fra VEKS Regeringen sender højere varmeregning direkte til Vestegnen Altinget 8-11-2018
	Pkt. 10 c Nye forhandlinger om pressede investeringer i biomasse TV Lorry 10-11-2018

