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Forum: Brugergruppens Arbejdsgruppe 

Tid: Torsdag den 11. februar 2016, kl. 17.00 

Sted: Mødelokale 1, Rådhusets forhal 

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe 

Forsyningschef Hans-Henrik Høg 

Driftsleder Steen Westring 

Birte Kvamm, Affald & Genbrug 

Afbud: Enrico Juhl, Preben Pedersen 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse dagsorden 
Dagsorden blev godkendt.  
Der var stor utilfredshed med materialet. Det var sendt ud i et format, der 
blandt andet ikke kunne læses på Ipad, der manglede også bilag. 
Hjemmesiden er ikke opdateret, så her var det heller ikke muligt at finde 
bilagene. 
Forvaltningen beklager, en del af udfordringerne skyldes, at vi er gået over 
til et nyt journaliseringssystem. 

 
2. Brugergruppens Årsberetning 

Foreløbigt bilag 
Ingen bemærkninger. 
Povl Markussen havde en tilføjelse til Fokusområder 2016: 
Under Vand & Spildevand skal der tilføjes ”Indsatsplanen”. 

 
3. Albertslund Forsynings Årsberetning 

Under udarbejdelse 
Hans-Henrik Høg orienterede kort om Forsyningens Årsberetning, der 
stadig er under udarbejdelse, den er færdig til Brugergruppemødet den 3. 
marts. 

 
4. Agenda Center Albertslund Årsberetning og regnskab 

Forventes godkendt på bestyrelsesmøde den 18. februar 2016 
Povl Markussen orienterede kort om regnskabet, et forventet underskud på 
kr. 47.000,- er vendt til et overskud på kr. 21.000,-, hvilket blandt andet 
skyldes, at  ACA har brugt meget tid på ”Fremtidens affaldssystem i 
Albertslund”, de har i den forbindelse haft kontakt til 96% af 
boligområderne. 
Formand Tove Jensen deltager i Brugergruppemødet den 3. marts og giver 
en kort orientering. 

 
5. Spildevandsplan    

Bilag vedlagt – orienteringssag – Birgitte Larsen fra Miljø & 
Virksomheder deltager i Brugergruppemødet 
Er godkendt i kommunalbestyrelsen og sendt i høring. Spildevandsplanen 
er kommunens mulighed for at få indflydelse på HOFORs beslutninger. 
Brugergruppen har, som alle andre, mulighed for at komme med et 
høringssvar. 
Rudi Tobisch ville vide om, der kunne stilles krav til HOFORs 
Spildevandsafdeling, det bekræftede Hans-Henrik Høg. 
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Pia Larsen ville vide om, det var muligt at se, om stikledningen er overgivet 
til HOFOR? 
Hans-Henrik Høg medgiver, at HOFOR har en udfordring, da Albertslund er 
den eneste kommune, der har overtaget stikledninger.  
Hans-Henrik Høg skal til møde med HOFOR om problematikken.  
Det er et frivilligt tilbud til alle husejere, men er der sket et ejerskifte gælder 
ordningen ikke mere på ejendommen. Grundlæggende er tanken, at alle 
skal være med, så der skal indgås en ny aftale i forbindelse med ejerskifte. 
Der bør findes en løsning, Arbejdsgruppen bakker op om ordningen. 
http://kort.albertslund.dk/spatialmap vælg Forsyning og sæt flueben ved den 
ønskede ledning. 

 
6. Allonge til Tekniske Forskrifter 

Mundtlig orientering 
Hans-Henrik Høg orienterede kort om, at der vil komme en allonge (tillæg) 
til Tekniske Forskrifter på Brugergruppemødet, vedrørende utidssvarende 
formuleringer.   

 
7. Status på evaluering af Genbrugsstationen 

Bilag vedlagt – orienteringssag 
Birte Kvamm orienterede kort fra arbejdsgruppens møde (Birte Kvamm, Pia 
Larsen og Helene Eskildsen). 
Anbefalingen har været, at der bør være mere end tre svarmuligheder, der 
fastholdes en tabletudgave, da det også vil give mulighed for at udarbejde 
en statistik, kommunens IT-afdeling kan udarbejde et program til tabletten. 
Pia Larsen supplerede med, at det er vigtigt, at spørgsmålene er tydelige, 
samt at man skal være klar på, hvad man vil med spørgsmålene, så der 
ikke er for mange spørgsmål. 
Povl Markussen synes spørgeskemaet var godt men mente, at de to sidste 
ja/nej-spørgsmål var overflødige. 
Når IT-afdelingen har udarbejdet et program til tablet, skal undersøgelsen 
foregå i en repræsentativ måned, eksempelvis april. 
Birte Kvamm orienterede om, at den seniormedarbejder, der har været 
tilknyttet Drivhuset, desværre stopper til oktober. Umiddelbart er der ikke en 
medarbejder, der kan overtage funktionen, hvilket kan betyde, at der bliver 
udfordringer i forhold til at holde orden i Drivhuset. 
Der arbejdes på en rokade af containerne, det sker formentlig i forbindelse 
med, at der skal sættes nye skilte op, afventer i øjeblikket en udmelding fra 
Vestforbrænding. 

 
8. ”Fremtidens affaldssystem i Albertslund”  

Mundtlig orientering 
Hans-Henrik Høg orienterede kort om, at der på Brugergruppemødet bliver 
en orientering om status. 
Bent Jørgensen ville vide om, det var muligt at se, hvad de enkelte 
boligområder har valgt. 
Det kan ses på http://kort.albertslund.dk/spatialmap vælg Miljø og sæt 
flueben ved affaldsordninger, fra 01-10-2016 
 
Birthe Nielsen medbragte fra sin bestyrelse på Galgebakken en 
”klage”/hjertesuk over den nuværende skiltning på deres containere, 
grafikken skal forbedres, det er ikke muligt at se i mørke. 

 
9. Henvendelse fra Bjarke Juul, Topperne  

Orientering om regler og ventetid for udbedring af fejl på lysanlægget 
Mundtlig orientering 
Steen Westring orienterede kort om, hvor langt man er i forhold til udrulning 
af belysningsplanen, i forbindelse med kommunen har overtaget vej- og 
stibelysning fra DONG. Der er i øjeblikket mange muligheder for at 

http://kort.albertslund.dk/spatialmap
http://kort.albertslund.dk/spatialmap
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indberette manglende lys, der arbejdes hen mod, at man fremover kun 
bruger ”GIV ET PRAJ”, og så selvfølgelig ringer til vagten, hvis det er akut. 

 
10. Valg til Arbejdsgruppen, Agenda Center Albertslund, VEKS 

Kundeforum – tidligere VEKS Brugerråd og Sundhedsrådet 
Bilag vedlagt 
Bilaget vil med nogle få rettelser blive sendt til Brugergruppen i uge 7, så 
der er mulighed for at melde ind, hvis man ønsker at stille op til ovennævnte 
gruppe/råd. 
 

11. Kort drøftelse 
- Betalingsmodel for udebelysning i boligområderne 

Mødesagen er fortsat under udarbejdelse 
Der arbejdes fortsat på at få sagen færdig til Brugergruppemødet den 3. 
marts, i øjeblikket afventer vi tilbagemelding fra kommunens 
Økonomicenter 
Bent Jørgensen forventer en orientering i rimelig tid, inden der skal 
tages stilling. 
I første omgang er det kun en betalingsmodel, der bliver fremlagt, 
senere vil der være mulighed for til/fravalg. 

- Grøn dag den 28. april 2016 
Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet et program 

- Årets Brugergruppedag/tur  
Hans-Henrik Høg foreslår tur til bioforgasningsanlæg i Solrød 
Turen til Solrød skal være en sen eftermiddag i løbet af foråret. 
Flere forslag modtages gerne til den egentlige Brugergruppetur.. 

- Røde forbrugere 
Der sendes ud til ”Røde forbrugere” kort efter årsafregningen, det 
gælder kun for varmen. Med hensyn til vand har HOFOR nedsat en 
arbejdsgruppe, der skal finde ud af, hvordan kommunen og HOFOR 
kan udveksle data. 
Rudi Tobisch efterlyste i den forbindelse, at gøre det muligt i Grønt 
Regnskab at se sit eget forbrug i forhold til eget  boligområde. 
Hans-Henrik Høg gjorde opmærksom på, at det allerede var en 
mulighed. 

- Brændeovne 
Hans- Henrik Høg orienterede om, at Forvaltningen jævnligt modtager 
klager over lugtgener, er det et område, Brugergruppen skal arbejde 
med? 
Arbejdsgruppen var enige om, at det ikke var et område Brugergruppen 
kunne/skulle involveres i. 
Hans-Henrik gjorde opmærksom på, at det ville blive et lille tema på 
Grøn Dag. 

- Valg af forbrugerrepræsentant til HOFORs bestyrelse 
Opstilling senest 29. februar 2016, kl. 12.00 – valg i perioden 1. 
marts til 29. marts 2016, kl. 12.00 
Povl Markussen er repræsentant og ønsker genvalg 
Proceduren er nu i gang, processen er den samme som for 2 år siden, 
hvis man ønsker at opstille, skal man have 10 stillere. På 
Brugergruppemødet kan vi kun gøre opmærksom på, hvem der er 
kandidat, samt anbefale at man går ind på hjemmesiden og afgiver sin 
stemme. 

- Artikel i ”Ingeniøren” om forsøgsordning i København med 
Renescienceteknologi 
Bilag vedlagt – videre til orientering i Brugergruppen 
Bilaget sendes med materialet til Brugergruppemødet  
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12. Eventuelt 
Bent Jørgensen foreslog, at det fremover fremgår af årsafregningen, hvor 
meget af regningen der vedrører energispareaktiviteter. 
Rudi Tobisch gjorde opmærksom på, at der på app-en ”GIV ET PRAJ” skal 
være billede med, hvilket kan være uhensigtsmæssigt, en præcis adresse 
burde være lige så godt.. 

 


