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Ny belysning i hele byen. Belysningen på vejene er skiftet, nu kommer turen til stier og 
boligområder. Formålet er, at få skiftet den gamle nedslidte belysning, til en bedre og 
energibesparende belysning. I Brugergruppen har der siddet en arbejdsgruppe og arbejdet med 
en udrulningsplan for den nye belysning. Alle boligområder skal igennem en proces, hvor de 
beslutter sig for, hvilke lamper de vil have, og hvordan de vil finansiere dem - på en gang, eller 
helt eller delvist via lån. For at alle skal kunne se de lamper, der er at vælge imellem, bliver de 
sat op i september på Gamle Landevej mellem Storagergård og Morbærhaven. 
 
Energispareplan. Alle landets varmeværker er pålagt et krav om, at de skal sørge for, at 
varmeforbruget falder hvert år. Der kræver en ekstraordinær indsats. Derfor har vi den såkaldt 
Energi-spare-aktivitets-plan. Den handler om Varmeværkets energirådgivning til alle fra den 
enkelte husejer, over boligområder og kommunale ejendomme, til erhvervsejendomme. Planen 
handler også om renovering af prøvehuse og ledningsnettet, og så er der afsat penge til at støtte 
dem, der energirenoverer deres huse. Det kan være nye vinduer og døre, ventilationsanlæg eller 
efterisolering af dele af eller hele huset. Til formålet har varmeforbrugerne hidtil betalt 10 
millioner kroner årligt over varmetaksten. Brugergruppen indstillede til Kommunalbestyrelsen, 
at det beløb også afsættes i 2018. 
Energispareplanen skal også ses i sammenhæng med overgangen til Lavtemperaturfjernvarme. 
 
Omstilling til lavtemperatur-fjernvarme. Alle byens bygninger skal gøres klar til at 
fjernvarmevandet bliver 10-20 grader koldere, end det er i dag. Det kræver populært sagt enten 
mere isolering eller større radiatorer. Forvaltningen orienterede om, at de arbejder på en 
handleplan. Den bliver fremlagt på næste møde i Brugergruppen. Lavtemperaturfjernvarme vil 
være en økonomisk og miljømæssig fordel. Alle byens bygninger skal gerne være klar i 2026. 
 
Varmetakster 2018. Varmetaksterne er sammensat af 4 forskellige ting: Selve varmeforbruget, 
boligens m2, målerleje og mængden af fjernvarmevand, der suser igennem radiatorerne. Nogen 
af de 4 går op, andre ned, men resultatet er, at den samlede varmepris vil være stort set den 
samme som i 2017. 
 
Affald/Genbrug takster 2018. Taksterne på alle de forskellige affaldsordninger falder en lille 
smule i 2018.  
For både Varme og Affald/Genbrug gælder det, at der kan nå at komme ændringer inden den 
endelige takstfastsættelse i kommunalbestyrelsen, men som det ser ud lige nu, er varmeprisen i 
2018 altså stabil, mens renovationen falder en smule.  
 
Ønsker du at høre mere om Brugergruppemødet, så kontakt Brugergruppemedlemmet i dit 
boligområde. Du kan også klikke ind på: www.albertslund.dk/brugergruppen 
 

Med venlig hilsen 
Brugergruppens arbejdsgruppe 
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