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1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Fremtidens affaldssystem i Albertslund  
Høringsmateriale 
Bilag vil blive lagt på Brugergruppens hjemmeside, snarest efter 
høringsfristens udløb 

 
3. Principper for det videre forløb i 2015 

Principper for planlægning og beslutninger, der skal gennemføres 
sammen med boligområderne i 2015 

 
Orientering: 
 

4. Orientering fra formanden 
 

5. Orientering fra forvaltningen 
- Bemærkning til referat fra Brugergruppemødet den 27. november 

2014 modtaget den 17. december fra Jan Saltoft, Andelsforeningen 
Milebuen: 

Jeg kan mildest talt ikke genkende min indlæg vedr. dagsordenens 
punkt 2 i referatet (sidste 3 linjer side 1 og første 2 linjer side 2). 

Det jeg sagde kan refereres på følgende måde: 
"Jan Saltoft Andersen, Andelsboligforeningen Milebuen påpegede, 

at høringsmaterialet meget bombastisk udelukkede enhver 
diskussion om hvilke fraktioner, de nye affaldsordninger skal 

indeholde. En beslutning der hverken fremgår af den gældende 

affaldsplan eller på anden vis er truffet af kommunalbestyrelsen. 
Det fremstår derfor som om forvaltningen træffer politiske 

beslutninger udenom kommunalbestyrelsen. Han fandt at der i høj 
grad var behov for også at lade høringen omfatte spørgsmålet om 

hvilke fraktioner, der skal indgå. Endvidere påpegede han, at det er 

forkert, når det af høringsmaterialet fremgår, at der har været 
nedsat en arbejdsgruppe under Brugergruppen til behandling af 

materialet. Der har ikke været nedsat en ad-hoc arbejdsgruppe, og 
Brugergruppens arbejdsgruppe har ikke fået mandat af 

Brugergruppe til at behandle spørgsmål. Uanset dette, fremgår det 
af Brugergruppens retningslinjer og forretningsorden, at 
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arbejdsgruppen og nedsatte ad-hoc arbejdsgrupper alene kan 

forelægge materiale for Brugergruppen, idet det kun er 
Brugergruppen, der kan udmelde en holdning videre i systemet. 

Udover dette fandt han, at materialets tekstdel ikke virkede 

gennemarbejdet, men som et uredigeret resultat af en løs 
brainstorming. Endelig påpegede han, at omtalen af rapporten 

"Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget 
genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk 

dagrenovation, COWI og DTU" i dokumentet Fakta om økonomi og 
miljø i affaldssortering (publiceret 26/8-13 uden forfatter eller 

kildeangivelse) i materialet fra Jørgen Pedersen, måtte være 

skrevet af en person, der ikke havde læst rapporten, idet den netop 
konkluderer, at der ikke kan påvises miljø- eller økonomiske fordele 

ved bioforgasning i forhold til forbrænding." 
 

6. Orientering fra Arbejdsgruppen 
 

7. Eventuelt 
 
 


