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Forum: Brugergruppen 

Tid: Torsdag den 30. maj 2013, kl. 19.00, formøde kl. 18.00 

Sted: Kommunalbestyrelsessalen 

Deltagere: Se vedlagte navneliste 

Brugergruppens formand Leif Pedersen 

Driftschef Hans-Henrik Høg 

Anne Thorup Eriksen fra HOFOR 

Medarbejdere fra Albertslund Forsyning 

Afbud: Se vedlagte navneliste 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Leif Pedersen orienterede kort om baggrunden for at tage punkt 7 af 
dagsordenen, hvorefter den blev godkendt. 

 
2. Orientering fra Arbejdsgruppen 

Intet 
 
3. Orientering fra Formanden 

- Har været til styregruppemøde i Green Cities. I forbindelse med 
Biodiversitetsdagen den 22. maj er der udkommet en rapport fra 6 
kommuner i projektet. Green Cities har, udover områderne A og B 
(beskyttede arter), også  valgt at gå i dybden med områderne C og D, 
dels for at udvide området, men også for eventuelt at finde flere truede 
arter. 

- Green Cities indsatsområder i 2014 er energi, klima og trafik. 
- HOFOR-rens, der arbejdes på, at Lynetten og Spildevandcenter 

Avedøre samles i et selskab under HOFOR Spildevand Holding pr. 1. 
januar 2014.  
 

4. Orientering fra Forvaltningen 
- Processen om etablering af ny Genbrugsstation, orientering under 

punkt 8. 
 
5. Orientering fra HOFOR 

- Ønsker om nye anlægsprojekter er sendt til Forsyningssekretariatet. 
- Der har i en periode igen været kogepåbud i Risby. 
- Efter sommerferien, vil HOFOR gå i gang med en systematisk 

gennemgang af vandledningsnettet i hele Albertslund Kommune, der 
har i flere år været et forhøjet vandtab, p.t. 7,5%, målsætningen er max. 
5%. 

Fra salen blev der spurgt til: 
- drift og oprensning af bassiner. 
- Hvordan sikres der fortsat tilskud til blandt andet Agenda Center 

Albertslund, kampagner og oprensning af bassiner, kan det komme ind 
under Miljø- og servicemål? 
HOFOR har i den forbindelse tæt kontakt med Forsyningssekretariatet. 

- Der blev spurgt til vandtrykket i Albertslund. Vandtrykket er højere syd 
for Roskildevej end nord for Roskildevej, i Galgebakken og i 
industriområdet er det trykforøget. Der er en særlig problematik omkring 
Topperne, hvor trykket er lidt for lavt. 
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- HOFOR blev bedt om, til mødet den 29. august 2013, at undersøge, 
hvilke nødplaner der er på vand og spildevand i tilfælde af strømsvigt. 

 
Indstillinger til Brugergruppen og Miljø- og Planudvalget 
 
6. Tekniske Forskrifter 

(bilag) 
Ole Løgtholt Pedersen orienterede kort om status på Tekniske Forskrifter, 
udover at der arbejdes på en pixiudgave vil det også blive lagt på nettet. 
Udover de få ændringer der blev nævnt under orienteringen, fremkom der 
på mødet flere bemærkninger. Ad hoc arbejdsgruppen indarbejder de 
bemærkninger/rettelser, der fremkom på mødet. Sagen behandles på 
Brugergruppemødet den 29. august 2013. 

 
Sager til orientering og drøftelse 
 
7. Notat om merudgifter i forbindelse med forbrugsafregning i 2013, samt 

ændret opkrævningsfrekvens fra 2014 
(bilag) 
Arbejdsgruppen besluttede at tage punktet af dagsordenen, da man 
ønskede yderligere oplysninger. 

 
8. Notat nye mulighederne for at indsamle bioaffald og emballageaffald 

- Forsøgsprojekt i Galgebakken med emballageaffald 
(bilag) 

- Forsøgsprojekt i Hyldespjældet m.v. med bioaffald 
(bilag) 

Jens Granholm gennemgik strategien for Bioaffald og  Metal- og 
plastemballage. Fokus bliver hovedsageligt at indsamle væsentlig mere af 
disse fraktioner til genanvendelse fremfor forbrænding. 
Den nuværende aftale med indsamling af affald fra de kommunale 
ordninger er gældende til februar 2016 og eventuelle omlægninger i 
indsamlingen skal være besluttet i første kvartal af 2015. 
Det forberedende arbejde begynder nu. 
Der vil blive afholdt temamøder for boligområder med samme type 
renovationsordning, ligesom der formentlig vil blive besøg i kommuner, der i 
øjeblikket kører forsøg med sortering i flere affaldsfraktioner. 
Hans-Henrik Høg gav en kort orientering om status på Ny Genbrugsstation, 
licitationsmaterialet er ved at være klar og forventes udsendt 14. juni, så vi 
kan have tilbuddene klar inden sommerferien – så tidsplanen holdes. 
I de to notater om indsamlingsforsøg i henholdsvis Galgebakken med 
emballageaffald og i Hyldespjældet og Børnehuset Baunegård med 
indsamling af organisk køkkenaffald, rettes til så der ikke længere står ”Som 
besluttet på Brugergruppemødet”, rettes til ” som omtalt på 
Brugergruppemødet…..”. 
Forsøgene vil løbende blive evalueret og afrapporteret til Brugergruppen , 
og der vil blive etableret nogle konkrete succeskriterier som forsøgene vil 
blive evalueret ud fra. 
Der var tak til Forvaltningen og ikke mindst affaldsteamet, for at der igen er 
kommet en god udvikling på området, det kan forhåbentlig fortsætte. 

 
9. Årsrapport for Albertslund Forsyning samt Affald og Genbrug 

(bilag) 
Hans-Henrik Høg orienterede om, at baggrunden for at genintroducere 
Årsrapporten er, at vi gerne vil være åbne omkring, hvad der sker på 
forsyningen i det daglige. 
I forbindelse med omtalen af de ekstraordinært mange flytteafregninger i 
forbindelse med renoveringen i Syd, skal der aftales et møde mellem Bo-
Vest og Forsyningen. 
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Årsrapporten rettes igennem og genudsendes med referatet. 
 
10. Program for Brugergruppedag 

(bilag) 
Der var tilslutning til det foreløbige program, endeligt program forventes 
sendt ud primo august 2013. 
Af hensyn til forplejning, vil man blive bedt om at tilmelde sig dagen. 

 
11. Eventuelt  

Bent Jørgensen, en del af Brugergruppedagen er programlagt til 
Brugergruppens fremtid, ønske om at parcelhusområdet belyses. 
Per Larsen orienterede om, at der har været brugergruppemøde i VEKS, og 
at der har været en del tale om finansieringen af ombygning af Køge 
Kraftvarmeværk, måske havner regningen på alle VEKS-kunder. 


