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Anne Thorup Eriksen og Helle Kay fra HOFOR 

Afbud: Brugergruppen – se deltagerliste 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Bemærkninger til referat fra ekstraordinært Brugergruppemøde 

den 11. februar 2015: 
Modtaget fra Andelsboligforeningen Milebuen v/Jan Saltoft 
Bilag vedlagt 
I forhold til bemærkningernes punkt 8, blev der gjort opmærksom på, at 
prisen er 50,- kr. pr. container, det vil sige 3 containere for 150,- kr. 

 
Mødesager: 
 

3. Agenda Center Albertslunds Årsberetning og regnskab (5 min.) 
Bilag vedlagt 
Tove Jensen formand for Agenda Center Albertslund gennemgik kort 
Årsberetningen og regnskabet. Der er blevet arbejdet meget med 
affaldsområdet blandt andet den nye affaldsplan og forsøg i enkelte 
boligområder.  
Bodil Hansen, grundejerforeningen i Gl. Vridsløse: Hvem skal kontaktes  
med hensyn til hjælp til indendørs indretning i forbindelse med ny 
affaldsordning Forvaltningen eller Agendacentret? 
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, det vil være bedst at 
kontakte Agendacenteret. 
Årsberetning blev godkendt og videresendt til politisk behandling. 
 

4. Affaldsplan 2013-2018 – status og nye initiativer (5 min.) 
Bilag vedlagt 
Sara Rosendal fra Affald & Genbrug gennemgik kort Affaldsplan 2013-
2018. 
Merete Winther fra Miljø & Virksomheder orienterede kort om, at der i 
øjeblikket er fokus på madaffald fra butikker og restauranter samt 
byggeaffald fra virksomheder. 
Jens-Erik Larsen, grundejerforeningen Herstedvester landsby: Er der 
taget stilling til, hvor tæt dialogen skal være i forbindelse med 
implementeringen? 
Jan Saltoft, Andelsboligforeningen Milebuen: Affaldsplanen bør sendes 
tilbage til forvaltningen, der er mange upræcise konklusioner. 
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Merete Winther, Miljø & Virksomheder, orienterede om, at initiativer i 
forhold til virksomheder sker i samarbejde med Vestforbrænding, det 
har der tidligere været gode erfaringer med. 
Sara Rosendal, Affald & Genbrug: Der er søgt midler fra Miljøstyrelsen 
til et projekt med indsamling af pap. 
Leif Pedersen, formand, foreslog at Affaldsplan 2013-2018 blev 
godkendt, samt at Jan Saltoft, Andelsboligforeningen Milebuen 
fremsendte sine bemærkninger til ham, så Forvaltningen kunne 
indarbejde dem. 
Bemærkningerne fra Jan Saltoft, Andelsboligforeningen Milebuen, 
vedlægges referatet. 
Affaldsplan 2013-2018 – status og nye initiativer blev godkendt og 
videresendes til politisk behandling efter indarbejdelse af 
bemærkninger. 

 
Sager til drøftelse og videre behandling 
 

5. Brugergruppens Årsberetning (10 min.) 
Bilag vedlagt 
Det er en sammenfatning af Brugergruppens arbejde i 2014. 
Poul Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet: Der bør stå, at 
affaldsplanen er vedtaget, selv om det først er sket i 2015. 
Jan Saltoft, Andelsboligforeningen Milebuen, gjorde opmærksom på, at  
side 2, afsnit 4 bør der ændres fra ”Brugergruppen har efterfølgende 
sammen med forvaltningen opstillet seks forskellige forslag....” til 
”Brugergruppen har fra forvaltningen fået opgivet seks forskellige 
forslag....”. Gjorde samtidig opmærksom på, at der ikke har været 
nogen formel repræsentation af Brugergruppen. 
I forbindelse med omtalen af valg bør det skrives, hvem der opstiller, og 
hvem der bliver valgt/genvalgt til de forskellige fora. 
Leif Pedersen, formand, forslog at bemærkningerne blev indarbejdet. 
Årsberetningen blev godkendt og fremsendt til politisk orientering efter 
indarbejdelse af bemærkningerne. 

 
6. Albertslund Forsynings Årsrapport (10 min.) 

Bilag fremsendt den 19. marts 2015 
Hans-Henrik Høg, forsyningschef, orienterede kort om baggrunden for 
Forsyningens Årsrapport.  
Jan Saltoft, Andelsboligforeningen Milebuen, gjorde opmærksom på en 
fejl på side 8, Resultater, 3 linje der skal ændres fra 16.051.969 MWH 
til 16.052 MWh. 
Bjarke Juul, ejerforeningen Topperne, gjorde opmærksom på, at det var 
meget symptomatisk, at når der blev sparet på varmen, endte det med 
at taksterne blev sat op. 
Hans-Henrik Høg, forsyningschef gjorde opmærksom på, at MWh-
prisen i 2015 er lavere end i 2014. 
Leif Pedersen, formand, foreslog at taksterne for indeværende år og 
foregående år blev indskrevet, så taksterne kunne sammenlignes. 
For Affald & Genbrug er det gået bedre end forventet, hvilket blandt 
andet skyldes, at der har været mere fokus på samarbejdet med 
leverandørerne. 

 
Orientering: 
 

7. Orientering HOFOR v/Anne Thorup Eriksen (15 min.) 
- Årsrapport 

Anne Thorup Eriksen reklamerede kort for HOFORs årsrapport, 
den endelige udgave vil være at finde på hjemmesiden i april. 
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Brøndby og Vallensbæk kommuners spildevandsselskaber er nu 
også blevet en del af HOFOR. 
I forbindelse med at opkrævning af vand og spildevand i 2013 
overgik til HOFOR, og a conto raterne blev ændret fra ti til to årlige, 
blev der indgået mange betalingsaftaler, Albertslund er nu på 
samme niveau som andre kommuner. 
Der har været fokus på det tværfaglige samarbejde om 
klimatilpasning. 

- Status på projektet i Kongsholmparken/Kanalen 
Helle Kay, fra HOFORs projektafdeling orienterede kort om status 
på projekter i Albertslund, blandt andet våde enge i 
Kongsholmparken samt renovering af Kanalen.  
Arne Faurholt, ejerforeningen Albertshus: Er området omkring 
Bakkehuset var i fare i forbindelse med etablering af våde enge? 
Helle Kay, HOFOR, forventer ikke, at området omkring Bakkehuset 
vil være i fare. 
Arne Faurholt, ejerforeningen Albertshus: Hvad sker der, hvis 
strømmen går til sensoren ved vandhaverne i forbindelse med 
skybrud. 
Helle Kay, HOFOR, forventer, at der så er mulighed for manuel 
åbning af slusen. 
Projektet med våde enge er uafhængig af projektet med renovering 
af Kanalen. 
HOFOR deltager også på Grøn Dag den 25. april med: 

 Vandsparekampagne 

 Sprøjtefri have 

 Projekter 
 

8. Orientering fra formanden 
Leif Pedersen gav en kort orientering om kommunalbestyrelsens 
behandling af sagen om ”Nyt affaldssystem i Albertslund”. 
Forvaltningens indstilling blev i store træk fulgt, dog ikke muligheden 
for, at købe frem for at lease nye containere,  
Der havde været en god debat og indstillingen blev vedtaget med stort 
flertal. 
Bent Jørgensen, grundejerforeningen Albertslund Vest 2: Er man bange 
for at miste styringen af prisen på containerne? 
Sara Rosendal, Affald & Genbrug, containerne vil blive leaset gennem 
Vestforbrænding, det bliver efter hvile-i-sig-selv princippet. 

 
9. Orientering fra forvaltningen 

 
- Strategisk fjernvarme 

Bilag vedlagt 
Hans-Henrik Høg, forsyningschef, orienterede kort om, at 
Arbejdsgruppen på formødet, havde valgt at udsætte punktet til en 
temadag i august. 
Oplæg fra Christian Oxenvad (10 min.) 
Christian Oxenvad, energirådgiver, præsenterede kort sig selv og 
inviterede til samarbejde med de enkelte bolig- og 
grundejerforeningen om inspiration, motivation, viden om tekniske 
muligheder, økonomi og meget andet vedrørende 
energibesparende foranstaltninger.. 
Christian Oxenvad orienterede om varmebesparelser og 
lavtemperaturfjernvarme, og vil på et senere tidspunkt komme med 
orientering om brugsvandsforsyning (legionella sikring). 
Arne Faurholt, ejerforeningen Albertshus: Er der regnet på, hvad en 
renovering koster i forhold til at rive ned og bygge nyt? 



Referat 

 

 Side 4 af 5 

 

Med den boligmasse, der er i Albertslund i dag, giver det mest 
mening at renovere. 

- Status på belysning 
Oplæg fra Sif Enevold (10.min.) 
Punktet blev udsat til Brugergruppemødet i juni. 

- Status på ”Fremtidens affaldssystem i Albertslund” 
Slide og oplæg v/Sara Rosendal (10 min.) 
Sara Rosendal, Affald & Genbrug, , gennemgik implementering og 
tidsplan af de nye affaldsordninger – vedlagt referatet. 
Susanne Kremmer, afdelingschef, foreslog, at tidsplanen 
fastholdes, så det er muligt at blive færdig inden 1. november 
2015.04.08 Leif Pedersen, formand, foreslog at en høring 
vedrørende det nye affaldsregulativ skulle ske over sommeren med 
frist så sent som muligt i august. 

- Orientering om ”Indsamling På Tværs” (5 min.) 
Bilag fremsendt 19. marts 2015 
Der arbejdes i øjeblikket på et fælles udbud i samarbejde med 
Vestforbrænding og 4 andre kommuner (Ballerup, Furesø, Ishøj og 
Vallensbæk). 
Bent Jørgensen, grundejerforeningen Albertslund Vest 2: Hvem 
forhandler kontrakten og skal det i EU-udbud? 
Det skal i EU-udbud, hvad enten det er Albertslund kommune alene 
eller et samarbejde. 
Susanne Kremmer, afdelingschef, orienterede om, at indsamling på 
tværs blandt andet handler om bedre prisdannelser og 
arbejdstilrettelæggelse, Vestforbrænding har kontrakten og de 
enkelte kommuner får indarbejdet deres specielle ønsker.  
Arne Faurholdt, ejerforeningen Albertshus: Vil der blive stillet krav til 
bilernes størrelse, specielt i forhold til adgangsvejen til Albertshus? 
Hans Kristian Andersen, VA afd. 4 række: Vil der blive sendt 
materiale til den enkelte husstand? Ja 
Bente fra grundejerforeningen Den østrigske Villaby: Der er to 
grundejerforeninger på samme vej, skal de vælge det samme? 
Den enkelte grundejerforening vælger selv. 
Bodil Hansen, grundejerforeningen Gl. Vridsløse: Hvad med 
særlige køretøjer i landsbyerne. 
Der vil blive taget hensyn til de små stræder i landsbyerne. 
Poul Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet: Det vil også have 
betydning for andre boligområder, hvor det nødvendigvis må være 
på eller i nærheden af parkeringspladser. 
Mogens Andersen, grundejerforeningen Platanparken: Skal de røde 
og de gule Elmehusene fortsat have samme ordning? 
Principielt nej, da det er to grundejerforeninger. 
Bent Jørgensen, grundejerforeningen Albertslund Vest 2: Hvornår 
skal materialet være klar til at få i udbud? 
Inden sommerferien, for at holde tidsplanen. 

- Møde i Naturgruppen den 17. marts 2015, samt orientering om 
springning af træer i Egelundsparken i uge 11 
Bilag vedlagt 
Der er fremsendt referater fra møder i Naturgruppen til orientering. 

 
10. Orientering fra Arbejdsgruppen 

Pia Larsen, grundejerforeningen Albertslund Vest 1, orienterede om, at 
Arbejdsgruppen havde evalueret processen omkring ”Nye 
affaldsordninger”: 

 Fremover skal alle grundejer- andelsbolig- og lejeforeninger 
inviteres til workshops, det har ikke været optimalt at kun enkelte 
udvalgte var inviteret. 
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 Processen blev forceret i forbindelse med at der skulle afholdes 
høring. 

 På det ekstraordinære Brugergruppemøde, var det blandt andet 
svært at forholde sig til de mange at-er. 

 Den praktiske afholdelse af det ekstraordinære Brugergruppemøde 
skulle have været anderledes og mere overskuelig. 

 
11. Grøn Dag lørdag den 25. april 2015 

Sara Rosendal, Affald & Genbrug orienterede kort om programmet, der 
vil i år være to temaer: 

 Nye affaldsordninger – blandt andet med fokus på madaffald 

 Små haver – hvordan kan man få mere ud af en lille have? 
Derudover vil der være mange af de sædvanelige tilbud og 
medarbejdere fra varmeforsyningen blandt andre energirådgiver 
Christian Oxenvad deltager. 
Poul Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, orienterede om, at 
Agendacenteret vil deltage med forslag til indendørs sortering af affald. 

 
12. Årets Brugergruppedag/tur 

Der er sendt en invitation ud om en inspirationstur til Kretsloppsparken i  
Göteborg, tirsdag den 19. maj kl. 8.00 – 20.30, sidste frist for tilmelding 
er mandag den 27. april til eskildsen@agendacenter.dk eller 4362 
2015. 
Arbejdsgruppen har drøftet muligheden for at komme ud og se hvordan 
der sorteres eksempelvis madaffald i andre kommuner, men det er 
svært at finde borgere i andre kommuner. 
Skal der være en supplerende Brugergruppetur eller kan turen til 
Göteborg gælde for en Brugergruppetur? 
Hans Kristian Andersen, VA afd. 4 Række, forslog besøg et sted, der 
eksempelvis kunne forklare, hvordan plast sorteres. 
Poul Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, det er vigtigt at affald 
italesættes, der kunne eventuelt arrangeres en tur til Holbæk og omegn 
efter sommerferien. 
Hans-Henrik Høg, forsyningschef, gjorde opmærksom på, at der skulle 
være minimum 15 deltagere. 

 
13. Eventuelt 

Intet 
 
 
 
 
OBS! Det fremgår af referatet, at sagerne er godkendt og skal videresendes til 
politisk behandling efter indarbejdelse af ændringer, de ønskede ændringer er 
indarbejdet, men sagerne var sendt videre til politisk behandling. Med hensyn til 
punkt 8, har det ikke være muligt at få de ændringer med der var ønsket, sagen 
var videre fra Miljø- & Byudvalget til Økonomiudvalget. Sagen tages op på 
næste Brugergruppemøde 
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