
Nyt fra Brugergruppen – juni 2016 
 

 

Om ny affaldsordning og lavtemperaturfjernvarme fra Brugergruppens møde i juni: 

 

Ny affaldsordning 

Nu er aftaler og formaliteter og byggetilladelser omkring de nye affaldsordninger ved 

at være på plads, så alle boligområder kan være klar til den nye sortering i 7 

fraktioner fra den 1.10. Men allerede den 1.8. tyvstarter to boligområder. Fra dem kan 

vi indhøste erfaringer, der skal bruges i resten af byen. Men ellers vil der, i fht. 

parcelhuse, efter sommerferien blive sat særlig fokus på arbejdstilsynsregler, for at 

sikre, at skraldemanden nu også kan tømme de nye to-delte beholdere ved den 

enkelte parcel. Og i september måned køres de nye beholdere og stativer ud til alle 

parcelhuse, og så skulle vi gerne være klar til den 1. oktober.  

Sideløbende med det hele vil der naturligvis blive sat ind med en massiv information. 

Målet med det hele er, at gå fra den nuværende genbrugsprocent på ca. 25, til 50 % i 

2018 og 60 % i 2020. 

 

Fremtiden er lavtemperaturfjernvarme 

Brugergruppen har tidligere været med til at opstille et mål om, at vi i Albertlund skal 

have lavtemperaturfjernvarme. Det betyder, at varmeværket ikke længere skal sende 

vand ud i rørene med 90 grader, men kun med 60. Det stiller krav til samtlige 

bygninger i byen. Groft sagt skal de enten efterisoleres, eller de skal have større 

radiatorer, for at kunne nøjes med 60 grader i radiatorerne. At gøre alle huse 

”lavtemperatur parate” er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Det er en 

stor omstilling, og derfor snakker vi om 2025 – altså en omstilling over de kommende 

9 år. Inden for den tidshorisont skal samtlige boligafdelinger og boligejere i givet fald 

gøre deres huse klar til at kunne nøjes med lavtemperaturfjernvarme. 

Fordelen ved lavtemperaturfjernvarme er både miljømæssig og økonomisk. Vi 

forventer, at vi med lavtemperaturfjernvarme skal købe 10 % mindre varme hos 

VEKS. Det er en besparelse på over 10 millioner kroner. 

 

Ønsker du at høre mere om Brugergruppen og Brugergruppemødet, så kontakt 

Brugergruppemedlemmet i dit boligområde. Du kan også klikke ind på: 

www.albertslund.dk/brugergruppen 

Med venlig hilsen 

Brugergruppens arbejdsgruppe 

http://www.albertslund.dk/brugergruppen

