
REFERAT EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FORTUNEN ØST 14. DECEMBER 2017.  

Mødet omhandlende midlertidig lejeaftale med Vestforbrændingen. 

Antal fremmødte beboere: 26 

Antal fremmødte husstande: 19 

Dirigent: Marianne Wittrup, kundechef KAB. 

Referent: Katja Bremer, bestyrelsesmedlem. 

 

Marianne konkluderede at mødet er korrekt indvarslet. 

Ole Holmbo, chef for forretningsudvikling og Charlotte Mejlshede, salgsansvarlig fra 

Vestforbrændingen: 

Vestforbrændingen er i gang med udbygning af fjernvarmenettet. Her er der behov for opsættelse 

af en midlertidig varmeforsyning ved spidsbelastninger (som vil kunne benyttes hvis/når 

temperaturerne er under minus 12 grader over en periode) Vestforbrændingen vil gerne opsætte 

en sådan på vores område bagved hallerne. 

Spørgsmål og svar:  

 Hvorfor kan containerne ikke komme tættere på Lundtoftegårdsvej? Svar: For at få 

containerne ind uden at ødelægge træer og buske, kræves der en kran, som peger på at det 

er denne placering der kan lade sig gøre. 

 Hvor meget støj genereres der? Svar: Som en gaskedel (som vi tidligere har haft i Fortunen 

Øst). 

 Vil det påvirke det nye byggeri? Svar: Nej, det nye byggeri påbegyndes først efter at 

containerne er fjernet igen. 

 Giver det rystelser i jorden? Svar: Nej. 

 Parkeringspladsen er fyldt op med biler, vil det påvirke antallet af pladser? Svar: Nej. 

 Er underlaget foran hallerne, hvor man har påtænkt at køre via, med containerne, stærkt 

nok til at kunne håndtere den tunge trafik, når containerne sættes? Svar: Nej. Derfor vil der 

køres ind via parkeringspladsen på Akademivej. 

 Vil parkeringspladserne påvirkes på dagen, hvor containerne sættes. Svar:  Ja, kortvarigt. 

 Hvor lang tid skal containerne stå der?  Svar: 4 måneder.  

 Hvorfor kan man ikke benytte sidste forslags beliggenhed af containerne? Svar: Mod 

forventning har kommunen ikke givet tilladelse til at benytte Lundtoftegårdsvej som 

indkørselsvej med begrundelse i trafiksikkerhed.  

 Kan I ikke bare sætte containerne længere væk fra bebyggelsesområdet? Svar: Det vil 

kræve at fælde træer og buske. 

 Er der kun tilfælde af støjgener ved temperaturer under minus 12 grader over en periode 

længere end et døgn? Svar: Ja. Og støjen vil være ganske lille, som almindeligt oliefyr. 



 Hvor mange gange de sidste mange år har vi haft sådan en kold periode? Svar: Der er 

statistisk en lille risiko for at vi får sådan en periode. 

 Følger der lugtgener med, når det er olie der benyttes på tanken? Svar: Nej.  

 Hvis der sker skade på biler ved etablering af containerne? Svar: De dækkes af 

Vestforbrændingen. 

 Hvorfor er der udkørsel ved Lundtoftegårdsvej 13? Svar: Det er korrekt, at der er ryddet et 

areal, men det kan ikke anses for at være parkeringspladser, da det vil betyde, at man vil 

skulle krydse fuldt optrukne linjer, hvilket er ulovligt. Derfor kan det ikke anbefales, at man 

parkerer på området. 

 

Afstemning: 

For forslaget: 21 

Mod forslaget: 17 

Afstemningen gør at forslaget er godkendt. 


