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Forslag om etablering af partnerskab mellem kommunen og Miljøvidenparken, Center for energirigtig renovering
Sagsfremstilling:
Albertslund Kommune inviterer kommunerne i Vestegnssamarbejdet til at deltage i Miljøvidenparken. Af invitationen fremgår, at Miljøvidenparken skal gøre det muligt for Vestegnskommunerne at imødegå de kommende års store udfordringer på klima-, energi- og miljøområdet på et
mærkbart højere niveau, end det ellers var muligt. Miljøvidenparken skal gennemføre de nødvendige og fremtidsorienterede projekter for kommunerne og understøtte skabelse af et bæredygtigt velfærdssamfund og grøn vækst.
Miljøvidenparken skal være et projekthus, hvor kommuner, virksomheder og forskningsinstitutioner arbejder sammen om at udvikle, afprøve, demonstrere og gennemføre nye koncepter, teknologier, inddragelsesformer mv. med udgangspunkt i kommunernes behov. Miljøvidenparken
forventes placeret i Albertslund.
Vækstforum Hovedstaden har givet tilsagn om at øremærke 24 mill. kr. over tre år til en ansøgning om projekt ”Energirigtig renovering” i regi af Miljøvidenparken. Støtten gør det muligt at
etablere Miljøvidenparken allerede fra september 2009. Vestegnskommunerne inviteres til at deltage i projektet og få del i fondsmidlerne. Hver kommune beslutter selv, hvilke dele af projektet,
kommunen ønsker at deltage i.
Projekt ”Energirigtig renovering” vil arbejde med følgende emner:
•
•
•
•
•
•

Energirigtig renovering af offentlige bygninger og belysning.
Energirigtig renovering af boligområder, private og almennyttige.
Forsyning.
Styring, drift og adfærd i offentlige bygninger.
Organiserings- og finansieringsformer for projekter i off., privat og almennyttigt regi.
Kommunikation og kompetenceudvikling (på tværs af emnerne).

Miljøvidenparken består af et sekretariat og projekterne, som afvikles af Miljøvidenparken.
Sekretariatet finansieres ved kontingentbetaling fra de deltagende medlemmer og partnere. Årligt betales 25.000 kr for medlemskab samt 5 kr pr. borger for kommunens projektpartnerskab.
Projektet ”Energirigtig renovering” har et budget over tre år på 37-40 mill. kr. Tilskud fra EU
dækker 65-70 %. Partnerne skal derfor dække ca. 12 mill. kr over tre år. Disse penge vil primært indgå i form af partnernes arbejdstimer. Derfor er det et krav, at hver af de deltagende
kommuner deltager med 1 årsværk pr. år i tre år. Årsværket vil i Miljøvidenparken arbejde med
de emner, som kommunen i forvejen har fokus på. For hver time en partner lægger i projektet,
kommer ca. to timer ind via støtte fra Vækstforum.
I en partnerskabsaftale beskrives, hvad kommunen leverer til Miljøvidenparken og hvilket resultat, kommunen får til gengæld. Kommunen deltager i en styregruppe sammen med Miljøvidenparken, hvor der løbende vil blive fulgt op på, at kommunen får det forventede resultat ud af
deltagelsen i Miljøvidenparken.
Høje-Taastrup Kommune skal tilkendegive, om kommunen ønsker at deltage. Såfremt kommunen ønsker deltagelse, skal de deltagende parter frem til juni beskrive projektet med baggrund i
kommunens ønsker til projektemner, der ønskes iværksat. Kommunen har fuld bestemmelse
over, hvilke aktiviteter, kommunen ønsker at indgå i. Senest 22.06.2009 skal projektbeskrivelsen være afsluttet og afleveret. Vækstforum Hovedstadens endelige godkendelse af projektbeskrivelsen vil ske ultimo 2009. Fra 01.09.2009 åbnes Miljøvidenparken og fra dette tidspunkt udlånes de relevante medarbejdere fra de deltagende kommuner og andre partnere.
Miljøvidenparken har været drøftet i Vestegnssamarbejdet. Kommunaldirektørerne har anbefalet
borgmestrene, at de enkelte kommuner bliver partnere i Miljøvidenparken.

Økonomi:
For tiden foreligger ikke budget til indgåelse af partnerskabsaftale.
Retsgrundlag:
Skriftlig partnerskabsaftale med bilag samt vedtægter for Miljøvidenparken.
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger.
Information:
Ingen bemærkninger.
Vurdering:
Indenfor to områder arbejder Høje-Taastrup Kommune med energiopgaver: Energirenoveringer
og energioptimering i kommunens bygninger og klima/energiplanlægning. Til den første opgave
er tilknyttet en energimedarbejder i Center for Ejendomme og Intern Service, til den anden opgave er tilknyttet en midlertidig projektansat medarbejder til udarbejdelse af klimaplan i Teknikog Miljøcenteret. Klimaplanen skal fastlægge virkemidlerne, som skal sikre, at kommunen som
helhed reducerer CO2 udledningen med 2% pr. år jf. indgået klimaaftale med Naturfredningsforeningen.
I forbindelse med klimaplanlægningen har kommunen ansøgt EU om ekstern støtte i en periode
på seks år til udvikling af Gammelsø-projektet til en bæredygtig bydel, herunder en bæredygtig
udvikling af eksisterende bydele i Hedehusene/Fløng. Ansøgningen inddrager også andre samarbejdspartnere (VEKS, Høje Taastrup Fjernvarme, Rockwool m.fl.), ligesom ansøgningen omfatter
bydele i henholdsvis Belgien og Litauen. Ansøgningen forventes imødekommet, idet endeligt tilsagn er stillet i udsigt. Modellen for støtte er identisk med Miljøvidenparken, idet støtten er betinget af, at kommunen bidrager med konkrete arbejdstimer og investeringer i anlæg, der herefter suppleres med en støtteandel fra EU. I de kommunale arbejdstimer og anlægsinvesteringer
forventes bl.a. at indgå energioptimering af de kommunale bygninger i Hedehusene/Fløng, herunder ESCO-projekter, kommunens arbejde med termofotografering og opfølgning herpå i forhold til bygningsejerne i Hedehusene/Fløng, kommunens arbejde med udvikling af Gammelsøprojektet i forhold til bæredygtighed m.m.
Miljøvidenparken vil være et kompetencecenter, hvor flere medarbejdere kan indgå i opgaveløsningen på energiområdet og ideelt set skabe en synergi, der kan være vanskeligere at opnå lokalt i kommunerne. Her er antallet af energimedarbejdere begrænset til en enkelt eller ganske få
personer. Omvendt kræver et udlån af medarbejder til Miljøvidenparken en meget klar resultataftale, som kan sikre, at kommunen får opfyldt sin opgaveløsning.
Administrationen kan ikke anbefale, at energimedarbejderen i Center for Ejendomme og Intern
Service udlånes til Miljøvidenparken, idet medarbejderens arbejde er meget integreret i kommunens aktuelle opgaveløsning med energistyring, planlægning og realisering af energiopgaver
samt administration af energibudgetter for 270 kommunale bygninger. Samtidig vil energimedarbejderen få en styrende rolle i det netop igangsatte ESCO-projekt, som skal realiseres over de
næste par år. Endelig vil arbejdet i Hedehusene/Fløng støttemæssigt være tilknyttet EUprojektet for Gammelsø og Hedehusene/Fløng og vil derfor blive ”konteret” på dette projekt.
Klimamedarbejderen i Teknik- og Miljøcenteret skal færdiggøre klimaplanlægningen medio 2009,
og vil være fuldt optaget heraf. Med afslutningen af klimaplanlægningen er bevillingen til opgaven også brugt, hvorfor der i givet fald både kan fastlægges en ny opgavebeskrivelse og besluttes en ny bevilling. En sådan beslutning og bevilling kan indeholde en partnerskabsaftale med
Miljøvidenparken. Blot er det vigtigt at være opmærksom på, at kommunen fremover også skal
sagsbehandle en række myndighedsopgaver omkring konvertering af gasområder til fjernvarme
m.m. efter varmeforsyningsloven. Løsningen af myndighedsopgaverne indenfor varmeplanlægningen skal i så fald enten indtænkes i aftalegrundlaget eller løses ”ved siden af”. Myndighedsopgaven har over en årrække ikke været bemandet, idet der stort set ikke har været opgaver
indenfor varmeforsyningsloven. Dette forventes imidlertid ændret væsentligt fra 2010, hvor en
række konverteringsprojekter forventes forelagt kommunen. Samtidig skal forpligtigelsen til EU-

projektet for Gammelsø og Hedehusene/Fløng imødekommes via en udførelse af bæredygtigheds/energiarbejdet for Gammelsø og Hedehusene/Fløng.
Byrådet har ikke besluttet budget til dækning af udgifter til indgåelse af partnerskabsaftale. Udgifterne vil årligt være:
Medlemskab af Miljøvidenparken:
5 kr/indbygger i Høje-Taastrup, 47.389 indb:
1 årsværk ca:

25.000 kr
236.945 kr
500.000 kr

Årlig udgift, Miljøvidenpark ca:

761.945 kr

Løsningen af myndighedsopgaverne efter varmeforsyningsloven og udmøntning af klimaplan i
øvrigt vurderer administrationen kan indgå i opgaveløsningen under Miljøvidenparken. Myndighedsafgørelser kan dog IKKE delegeres, men skal altid afgøres af Høje-Taastrup Kommune.
Imidlertid kan projekter, som vil være tilknyttet bæredygtigheds- og klima/energiprojekter for
Gammelsø og Hedehusene/Fløng, ikke ”konteres” under Miljøvidenparken, idet disse opgaver
skal ”konteres” indenfor kommunens eget EU-projekt. Dog vil der naturligvis være mulighed for
vidensdeling i Miljøvidenparken. Administrationen vurderer, at varetagelsen af kommunens eget
EU-projekt (excl. anlægsinvesteringer) vil forudsætte ”kontering” af ca. ¾ årsværk, dvs. ca.
375.000 kr + omkostninger i seks år.
Dermed foreligger to løsningsmuligheder:
1) Uden kommunens deltagelse i Miljøvidenpark:
Ansættelse af klima/energimedarbejder fra 2010 til varetagelse af myndighedsopgaver, udmøntning af klimaplan og EU-projekt for Gammelsø/Hedehusene/Fløng (excl. anlægsinvesteringer):
Årlig udgift: 1 årsværk + omkostninger:
2) Med kommunens deltagelse i Miljøvidenpark:
Årlig udgift til Miljøvidenpark ca:
EU-projekt Gammelsø/Hedehusene/Fløng ca:
I alt pr. år:

600.000 kr.

761.945 kr.
375.000 kr.
1.136.945 kr.

Forskellen mellem de to løsninger er:

536.954 kr.

Andre relevante dokumenter:
Partnerskabsaftale vedr. Miljøparken (2326308).
Bilag nr. 1 til partnerskabsaftale vedr. Miljøparken (2326309).
Udkast til vedtægter for Miljøvidenparken (2326305).
Konceptbeskrivelse af Miljøvidenparken (2326313).
Nyt initiativkatalog for erhvervsudviklingsstrategien 2009-2010 (2326297).
Indstilling:
Administrationen indstiller, at administrationen udarbejder to budgetblokke, der omfatter
1. ansættelse af klima/energimedarbejder uden deltagelse i Miljøvidenparken og
2. ansættelse af klima/energimedarbejder med kommunens deltagelse i Miljøvidenparken.
Høje-Taastrup Kommunes deltagelse i Miljøvidenparken vil derfor først kunne afgøres, når budget for 2010 og overslagsårene er vedtaget af Byrådet.
Plan- og Miljøudvalget 10-06-2009 (Sag 7)
Anbefales.
Økonomiudvalget 16-06-2009 (sag 19)
Anbefales.

Byrådet 22-06-2009
Byrådet godkendte, at ”Erklæring om deltagelse dom partner” i projektet ”Energirigtig renovering – Plan C” underskrives og fremsendes til Miljøvidenparkens ledelse mandag 22.06.2009, idet
det forudsættes, at Høje-Taastrup Kommune ikke er økonomisk forpligtet.

