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Brugergruppen 

Brugergruppens Årsberetning 2013 
 
 
Forord 
 
Med udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen til selskaber, og dannel-
sen af HOFOR, så har kommunens og Brugergruppens arbejdsopgaver ændret 
sig. Derfor har vi  2013, både politisk og i Brugergruppen, overvejet, hvilke op-
gaver Brugergruppen skal beskæftige sig med fremover. I august afholdt vi en 
Brugergruppedag i Vallensbæk mose, hvor vi brugte dagen til at overveje, hvor-
dan vi kunne forestille os Brugergruppen frem over. Resultatet af diskussioner-
ne blev, at Brugergruppen først og fremmest er en gruppe, der som navnet 
antyder beskæftiger sig med det brugerfinansierede område. Der var ikke 
stemning for at påtage sig for mange nye opgaver – opgaver, der typisk ligger 
inden for det skattefinansierede område i kommunen. Det område der primært 
kalder på at indgå i Brugergruppens arbejdsområde er gadebelysning, som vil  
fint i tråd med Brugergruppens øvrige opgaver.  
 
På fjernvarme var det især revisionen af de tekniske forskrifter, der blev arbej-
det med.. De nye forskrifter er grundlaget for fremover, at kunne bidrage til et 
lavere energiforbrug og en forbedret udnyttelse af fjernvarmen blandt byens 
fjernvarmebrugere. Og forskrifterne skaber ligeledes rammerne for udrulning af 
lavtemperaturfjernvarme i byen, som vi nu ser det i Albertslund Syd.  
 
På renovationsområdet var det arbejdet med en ny genbrugsstation, der fik 
bevågenhed. I skrivende stund er arbejdet så godt som afsluttet. Genbrugssta-
tionen er i høj grad et resultat af Brugergruppens praktiske deltagelse i udform-
ningen, hvor ikke mindst Bent Jørgensen trak et stort læs. Der er et stort fokus 
på, at affald er en ressource – både i Brugergruppen, i Albertslund Kommune 
og nationalt. 
 
At vi med Brugergruppen har etableret et folkeligt engagement på forsynings-
området vidnede valget af brugerrepræsentanter til HOFORs bestyrelse om. 
Albertslunds borgere udgør 2,5 % af borgerne i HOFORs forsyningsområde. 8 
ud af 34 opstillede kandidater kom fra Albertslund. Og disse kandidater modtog  
til sammen 33 % af de afgivne stemmer. Brugergruppen valgte at pege på to 
kandidater. Povl Markussen blev valgt ind i bestyrelsen og Rudi Tobisch blev 
suppleant. Det viser, at vi har et særligt engagement på forsyningsområdet i 
Albertslund. Og lad os vedblive med at have det – og håbe, at vi med de nye 
Retningslinjer for Brugergruppen, og tilhørende Forretningsorden også fremover 
kan skabe udvikling og fremdrift for Albertslund 
 
 
 
Leif Pedersen, formand for Brugergruppen og for Miljø- og Byudvalget. 
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Renovation 
 
Regeringens ressourceplan blev offentliggjort i efteråret  2013, som forventet 
indeholdt den blandt andet nye krav til indsamling af emballageaffald og orga-
nisk køkkenaffald fra private husholdninger. 
 
Albertslund Kommunes egen affaldsplan for 2013-2018 fastlægger det ambitiø-
se mål at reducere mængderne af affald til forbrænding med 30% samt øge 
indsamlingen af plastemballage og metal til henholdsvis 25% og 20% inden 
2018. Disse målsætninger lever op til regeringens ressourceplan. 
 
Det er ikke realistisk for Albertslund Kommune at nå disse målsætninger uden 
at lave væsentlige omlægninger ved den enkelte bolig og i de enkelte boligom-
råder.  
 
På den baggrund har vi i 2013 haft en indledende og generel debat om disse 
forestående udfordringer, og der lægges op til nye tiltag i alle kommunens bo-
ligområder i de næste par år. 
 
Et af de store spørgsmål er, om der skal åbnes op for at blande diverse affalds-
fraktioner med henblik på efterfølgende eftersortering, eller om vi skal følge 
Vestforbrændings strategi med udsortering af affaldsfraktionerne ved boligerne. 
 
Den anden helt store udfordring bliver at finde nogle økonomisk effektive ind-
samlingssystemer, både for eksisterende og kommende ordninger. 
 
På den baggrund blev det i 2013 besluttet at gennemføre et forsøg i Galgebak-
ken. Forsøget har følgende formål: 
 

 at afprøve hensigtsmæssigheden af at blande forskellige typer af genan-
vendeligt affald med henblik på eftersortering. Følgende fraktioner blandes: 
Papir, karton, blød plast i en minicontainer og plastdunke, glas, småt metal i 
en anden minicontainer. 

 

 at introducere indsamling af madaffald, småt elektronik samt porcelæn og 
keramik i områdets affaldsøer. 

 

 at forbedre affaldsøernes visuelle udtryk ved at opstille helt nye ensfarvede 
containere og benytte et nyt skiltekoncept, udarbejdet i Vestforbrændings 
regi. 
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Nedgravede containere til dagrenovation, papir og glas i Hedemarken 
 
 
Forsøgsprojektet starter i marts 2014 og kommer til at løbe i 6 måneder.  
 
I Hyldespjældet og Børnehuset Baunegården blev der igangsat et mindre tiltag 
med frivillig indsamling af madaffald. I Hyldespjældet gives beboere, der gerne 
vil i gang med at udsortere organisk køkkenaffald til forgasning, mulighed for 
dette. Tiltaget viser, at det er svært at få folk til frivilligt at sortere denne affalds-
fraktion fra, hvis der er ”langt” til den container, det skal puttes i. Madaffald skal 
derfor indsamles i containere ved siden af containerne til restaffald. 
 
I 2013 er der blandt andet introduceret indsamling af plast i affaldsøer i et par 
boligafdelinger. Dette har været med til at give stigende mængder af plast, der 
indsamles til genbrug. Plasten er kørt til en modtageplads i Frederikssund, hvor 
plasten sorteres i fraktioner. Hvis det viser sig som en fornuftig løsning, kan det 
medføre, at plast indsamlet i boligområder ikke længere skal sorteres i en ”blød” 
og en ”hård” fraktion. 
 
Der har også været fokus på udgifterne til indsamling af genanvendelige af-
faldsfraktioner: glas, papir, pap, plast, jern, metal samt haveaffald med henblik 
på at optimere ordningerne og opnå bedre priser på modtageanlæggene.  
 
I foråret 2013 var kommunen og mange boligområder plaget af containeraf-
brændinger, der nødvendiggjorde gennemførelsen af mange ekstra tømninger. 
På den måde blev risikoen for alvorlige brandtilfælde mindsket. Afbrændingerne 
hørte heldigvis op igen efter et par måneder. 
 
Disse triste episoder var med til at øge boligområdernes fokus på de mere 
brandsikre nedgravede affaldssystemer. I 2012 etablerede det første boligsel-
skab i Albertslund nedgravede affaldscontainere, og i 2013 gik endnu et område 
over til denne type indsamling. Yderligere to til tre boligområder overvejer om 
de skal gøre det samme. 
 
I forbindelse med boligrenoveringerne i Syd er de berørte områder også be-
gyndt at kigge på den fremtidige affaldsindsamling efter renoveringerne er gen-
nemført. 
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Gennem året har der været lagt et meget stort arbejde i etableringen af en ny 
genbrugsstation. Den nye genbrugsstation er et initiativ fra Albertslunds affalds-
plan for 2013 – 2018. 
 
Vi har i 2013 bygget en ny og større genbrugsstation, med langt bedre plads til 
at komme rundt og til flere containere, og hvor det bliver nemmere at sortere 
affaldet rigtigt. En vigtig brik heri er et nyt forsøgsdesign af containernes skilte, 
som Vestforbrænding afprøver i Albertslund. Pladsen er nu inddelt i zoner for 
hver affaldskategori, og i hver kategori får skiltene samme farve, hvilket skal 
gøre det nemmere for brugerne at finde de rigtige containere. 
 
Den nye genbrugsstation er designet i samarbejde med en meget engageret 
ad-hoc-arbejdsgruppe. Bæredygtighed har været et nøgleord. Mandskabshuset 
er et lavenergihus med naturligt dagslys gennem ovenlysvinduer, energiruder, 
varmepumpe og LED belysning og strøm fra solceller på det flade tag. 
 
Vi har genbrugt Materialegårdens gamle drivhus. Her er det nye formidlings- og 
byttehus nu ved at tage form. Fra drivhusets tag opsamles regnvand til vanding 
af pladsen i tørre perioder. Når vi kommer lidt længere hen på foråret, lægges 
der et grønt sedumtag på mandskabshusets skrå tagflade. Den nye genbrugs-
station blev indviet torsdag den 27. februar 2014, og forventes helt færdig til 
Grøn Dag den 26. april 2014. 
 

 
Den nye genbrugsstation blev taget i brug i februar 2014. 
 
 
Fjernvarme 
 
Arbejdet med revision af almindelige og tekniske bestemmelser har trukket 
tænder ud – ikke mindst for den ad-hoc-arbejdsgruppe, der har bistået forvalt-
ningen med udarbejdelsen, arbejdet blev færdigt i slutningen af 2013 og efter-
følgende vedtaget i kommunalbestyrelsen. Den lovede pixiudgave til byens vvs-
ere og borgere er under udarbejdelse. 
 
Muligheden for at ændre opkrævningsfrekvensen fra 10 til 4 rater årligt blev 
flittigt diskuteret i årets løb, da det kunne give nogle administrative besparelser, 
men faldt dog på, at man mente, at det for mange vil være svært at betale de 
større regninger, også selvom der bliver færre af dem. 
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Renovering af fjernvarmerør på Kongsager 
 
Energispareaktivitetsplanen blev for 5. år revideret. Kravet om energibesparel-
ser er vokset fra år til år – ca. 2.700 MWh i 2008 til ca. 9.000 MWh i 2013 (sva-
rende til varmeforbruget hos ca. 500 parcelhuse). De største energibesparelser 
er opnået ved energirådgivning med deraf følgende besparelser i forhold til 
erhverv, men også i forhold til de store boligrenoveringsprojekter og i forhold til 
optimeringer på Værkets eget net er der opnået store besparelser, så vi har 
opfyldt de statslige krav til energibesparelser. Princippet med kun at give tilskud 
til energibesparelser i Albertslund Kommune (og Nordmarkshave) og at have 
landets højeste tilskud til besparelser på 1.000 kr. pr. sparet MWh fortsætter, 
uden at det endnu har været nødvendigt at øge budgettet. Men med budgettet 
for 2015 skal Brugergruppen tage stilling til om der skal tilføres flere penge, eller 
om tilskuddet skal sænkes. 
 
Områdefornyelsen i Albertslund Syd – rækkehusene – og snart også i gårdha-
vehusene (og de tilsvarende gårdhavehuse i Vest) forventes fremadrettet at 
bidrage ganske betydeligt til vores målopfyldelse. Besparelserne kommer dels 
fra husene med forbedringer på klimaskærm og varmeanlæg, men også fra 
ledningsnettet, der omlægges til lavtemperatur fjernvarme, der har lavere led-
ningstab end højtemperatur fjernvarme. Selve rørudskiftningen giver ikke så 
meget, da fjernvarmerørene i Syd er mere end 40 år. Det betyder, at de ifølge  
reglerne skal anses som teknisk udtjente i forhold til opgørelsen af energibespa-
relser. Det vil sige, at energibesparelsen fra rørene (til indberetning) bliver for-
skellen mellem dagens standard og hvad der faktisk bliver lagt i. Den faktiske 
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besparelse bliver derfor langt højere, end hvad der kan indberettes som energi-
besparelser. 
 
 
Vand & Spildevand 
 
Selv om HOFOR nu har overtaget administrationen og driften af kommunens 
vandforsyning og regn- og spildevandsforsyning holdes der tæt kontakt til om-
rådet. Således er HOFOR repræsenteret ved alle Brugergruppens møder, hvor 
HOFOR kommer med indlæg om nye initiativer, og hvor Brugergruppen har 
mulighed for at komme med bemærkninger og forslag. 
 
Der var i 2013 valg af brugerrepræsentanter til HOFOR’s bestyrelse, Povl Mar-
kussen blev valgt til bestyrelsen og Rudi Tobisch blev valgt til 2. suppleant. 
Arbejdet for brugerrepræsentanterne går i gang i juni 2014. 
 
 
Brugergruppen 
 
På Brugergruppedagen den 25. august, var hovedtemaet ”Brugergruppen nu og 
i fremtiden”. Debatten gik blandt andet på, Brugergruppens rolle i forhold til 
HOFOR, naturområdet og i forhold til de overordnede planer for kommunen. 
Det er der nu kommet et revideret forslag til nye retningslinjer og forretningsor-
den for Brugergruppen ud af. De nye vedtægter for Brugergruppens virke er på 
Brugergruppens første møde i 2014, hvorefter de skal godkendes i Kommunal-
bestyrelsen. 
 
 
Vej- og stibelysning 
 
Kommunen har i 2013 overtaget vej- og stibelysningen fra DONG. Kommunen 
ønsker at udskifte hele belysningsnettet med LED-lamper. Det vil dels resultere 
i energibesparelser, men også i besparelser i forbindelse med drift og vedlige-
holdelse.  
 
Vej- og stibelysning er et forsyningsområde med selvstændig økonomi, som 
fjernvarme- og renovationsområdet, hvorfor en væsentlig del af opgaverne for-
ventes placeret i tilknytning til Albertslund Forsyning. Brugergruppen forventes 
derfor også at skulle involveres i dette arbejde. 
 
 
Fokusområder 2014 
 

 Fortsat udvikling af Brugergruppens arbejdsområder. 
 

 Renovation 
- Opfølgning på affaldsplan 
- Forsøg med udsortering af emballage 
- Forsøg med udsortering i flere fraktioner 
- Implementering af nye affaldssystemer i visse boligområder 
- Informationskampagne om forøgelse af genanvendelige materialer i af-

fald 
 

 Fjernvarme 
- Revision af renoveringsplan for udbygning med lavtemperatur-

fjernvarme 
- Optimering af energispareplanen til imødegåelse af skærpede krav 

 

 Vand & Spildevand (HOFOR) 
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- Renovering af Kanalen 
- Klimatilpasning særligt omkring Kanalen/Vandhaverne/Kongsholm-

parken 
 

 Vej- og Stibelysning 
 
 
Årsplan for 2014 
 
Nedenfor er angivet datoer for møder i Brugergruppen, ligesom tilbagevenden-
de og kendte dagsordenpunkter er angivet. 
 
Brugergruppemøde torsdag den 10. april 2014 
 

 Brugergruppens årsberetning 

 Albertslund Forsynings årsrapport 

 Agenda Center Albertslunds årsberetning og regnskab 

 Frigivelse af midler til Agenda Center Albertslund 

 Regnskab 2013 – varmeforsyning og affald & genbrug – status 

 Årets Brugergruppedag/tur 

 Grøn Dag 

 Status på igangværende tiltag og orientering om ny lovgivning 

 Forslag til nye aktiviteter i 2015 

 Valg til Arbejdsgruppen 

 Valg til Agenda Center Albertslund 

 Valg til VEKS’ Brugerråd 

 Valg til Sundhedsrådet 
 
Brugergruppemøde onsdag den 4. juni 2014 
 

 Regnskab 2013 – varmeforsyning og affald & genbrug 

 Status på regnskab 2014 – varmeforsyning og affald & genbrug 

 Status på implementering af affaldsplanen 

 Grønt Regnskab 

 Status på igangværende tiltag og orientering om ny lovgivning 

 Forslag til nye aktiviteter i 2015 
 
Brugergruppemøde torsdag den 4. september 2014 

 Energispareaktivitetsplanen 

 Budget og takster 2015 – varmeforsyning og affald & genbrug 

 Status på regnskab 2014 – varmeforsyning og affald & genbrug 

 Status på igangværende tiltag og orientering om ny lovgivning 
 
Brugergruppemøde torsdag den 27. november 2014 

 Mødedatoer for 2015 

 Status på regnskab 2014 – varmeforsyning og affald & genbrug 

 Orientering om kommunalbestyrelsens budgetforlig, samt budget og takster 
for 2015 – varmeforsyning og affald & genbrug 

 Udbud på affald & genbrug 

 Orientering fra HOFOR: 
- Budget og takster for 2015 
- Forventet regnskab 2014 
- Nye tiltag i 2015 

 Status på igangværende tiltag og orientering om ny lovgivning 


