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Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Leif Pedersen bød velkommen og foreslog følgende ændringer til 
dagsorden: 
Punkt 4 behandles som punkt 2 
Punkt 5 behandles som punkt 3 
Punkt 2 behandles som punkt 4 
Punkt 3 behandles som punkt 5  
Dagsorden med ændringer blev godkendt. 

 

Mødesager: 
 

2. Nyt affaldsregulativ 
I forbindelse med overgang til de nye affaldsordninger, skal 
Affaldsregulativet opdateres. Affald & Genbrug har allerede nu 
modtaget bemærkninger fra MBU og Arbejdsgruppen til det nye 
regulativ. I regulativet er obligatorisk tekst angivet med rødt, og kan ikke 
ændres. Blå tekst er obligatorisk, hvis man vælger at have afsnittet 
med. Grøn tekst er fritekst.  
 
Under Sara Rosendals gennemgang af regulativet og de allerede 
indkomne bemærkninger, fremkom følgende fra Brugergruppen. 
 
Niels Tulinius, Risby, gjorde opmærksom på, at mange boliger ikke er 
medlem af grundejerforeningen i Risby, det kan derfor være svært at 
blive enige om en løsning. 
 
Leif Pedersen gjorde opmærksom på, at der vil komme en generel 
løsning fra kommunalbestyrelsen, der også dækker de boliger som ikke 
er medlem af en grundejerforening. 
 
Jan Saltoft Andersen, Andelsboligforeningen Milebuen, gjorde 
opmærksom på, at områdedefinitionen ikke er entydig.  
Forvaltningen svarede, at definitionen er foreslået af et advokatfirma, 
der mener at det kan anvendes. Vestforbrænding foreslår en 
formulering af tilsvarende nøjagtighed. Man er fra Forvaltningens side 
opmærksom på de særlige forhold i Damgårdsarealet, hvor 
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boligområdet både kan forstås som eksempelvis ”Milebuen”, ”Buerne” 
og ”Damgårdsarealet”. 
 
Bjarke Juul fra Topperne spurgte om Topperne er en del af alle 
etageboliger? Topperne er et selvstændigt etageboligområde, der 
vælger sine egne løsninger 
 
Bodil Hansen fra Gl. Vridsløse spurgte: Hvis foreningen melder sig til 
afhentning af haveaffald, betaler man så pr. afhentning eller er det et 
grundbeløb? Hele området skal tilmelde sig, og så bliver hver enkel 
husstand opkrævet et grundbeløb.  
 
Jan Saltoft Andersen, Andelsboligforeningen Milebuen: 
Ønskede en præcisering i forhold til 2-kammerbeholderne, nogle steder 
er gebyret indregnet i taksten, andre steder opkræves det selvstændigt.  
 
Povl Markussen, Hyldespjældet, opfordrede til, at kommunen stiller 
miljøskabe til rådighed for miljøstationerne, på samme måde som den 
røde miljøboks, for at sikre bedst mulig indsamling. 
 
Bent Jørgensen fra Albertslund Vest 2 spurgte om der er lempeligere 
regler for miljøstationer end for genbrugspladsen i forbindelse med 
indsamling af farligt affald? Principielt ikke - miljøskabene har 
afløbsbakker som på genbrugsstationen. 
 
Der var flere ønsker om præciseringer i forhold til farligt affald og 
byggeaffald.  Bent Jørgensen, Albertslund Vest 2. foreslog, at 
byggeaffald kun kunne afleveres på genbrugsstationen. Det blev 
foreslået af Kirsten Due fra Mölndalsparken, at keramik og stentøj 
skulle nævnes specifikt i teksten. 
 
Povl Markussen, Hyldespjældet: Hvor mange fraktioner skal der være 
på de lokale miljøstationer? De samme som nu, men frivilligt med pvc, 
imprægneret træ og øvrigt til deponi. Byggeaffald på 
genbrugsstationen. 
 
Pia Larsen, Albertslund Vest 1 påpegede, at det er vigtigere med en 
konkret uddybning i de enkelte brugervejledninger end i regulativet, 
hvilket flere var enige i. 
 
Niels Schjødt-Hansen, Albertslund Vest 3 spurgte om det stadig er en 
udfordring med hjul og låg på containerne i forhold til arbejdsmiljø m.v.? 
Forvaltningen svarede, at den beholderløsning, man forventer at tage i 
brug, har et dobbeltlåg, der kan åbnes til begge sider. 
 
Brugergruppen tiltrådte Forvaltningens indstilling. 

 

Sager til drøftelse og videre behandling: 
 

3. Vision og strategi for Albertslund Kommune 2016-2025 - 
høringsmateriale 
Leif Pedersen præsenterede kort oplægget til en ny vision og strategi 
for Albertslund Kommune. Visionen og strategien er blevet til ovenpå en 
”visionscamp”, hvor kommunalbestyrelsen sammen med borgere fra 
byen og repræsentanter fra Forvaltningen kom med idéer til, i hvilken 
retning, kommunen skal bevæge sig i de næste 10 år. 
Kommunalbestyrelsen har sendt vision og strategi i høring hen over 
sommerferien med frist for afgivelse af høringssvar pr. 14. august 2015, 
og samtidig særskilt bedt Brugergruppen om et høringssvar. 
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Jan Saltoft Andersen fra Andelsboligforeningen Milebuen mente ikke, at 
Brugergruppen kunne afgive et fælles høringssvar, når ikke der lå 
udkast til høringssvar klar fra Forvaltningen. Det mente et flertal dog 
godt, at man kunne. Der er jo stadig mulighed for at afgive høringssvar 
personligt eller fra ens boligområde. 
 
Der var enighed om at koncentrere sig om punkterne affald og 
lavtemperaturfjernvarme i afsnittet ”Grønt Liv”. 
 
Pia Larsen fra Albertslund Vest 1 efterlyste beregninger af 
konsekvenserne ved overgang til lavtemperaturfjernvarme. Flere andre 
i Brugergruppen delte bekymringerne.  
 
I forbindelse med målsætningen om øget genanvendelse af 
husholdningsaffald efterlyste Jan Saltoft Andersen, 
Andelsboligforeningen Milebuen en nærmere definition på hvad og 
hvordan det måles.  
 
Leif Pedersen konkluderede, at Brugergruppen havde taget forslaget til 
en ny vision og strategi for Albertslund kommune til efterretning, og at 
der i den forbindelse var et ønske om at få de økonomiske 
konsekvenser ved overgangen til lavtemperaturfjernvarme grundigt 
belyst, både for den enkelte bolig/boligområde og for 
fjernvarmeforsyningen. Endvidere var der et ønske om at få 
målsætningen om øget genanvendelse af husholdningsaffald  til 60 % i 
2020 præciseret. 
 

 Orientering: 
 

4. Status på belysning v/forvaltningen 
Rune Eliasson forklarede, at fordelen ved, at kommunen har overtaget 
udendørsbelysning fra DONG, er at kommunen på den måde, kan styre 
udskiftningen i forbindelse med modernisering af udendørsbelysningen. 
I den forbindelse er der udarbejdet en prioriteringsliste, der betyder at 
man vil starte udskiftningen på de overordnede veje og stier, hvorefter 
man vil komme til boligområderne.  
 
Rune viste endvidere eksempler med nuværende priser og forventede 
priser på de forskellige armaturer – gældende boligområderne. Der 
forventes besparelser, dels ved lavere omkostninger til el, dels ved 
lavere driftsomkostninger, idet LED-belysning har længere levetid og er 
bedre sikret mod hærværk. Det er hensigten, at belysningen skal være 
en slags hvile i sig selv område. Den besparelse der forventes i forhold 
til drift og vedligehold, tænkes indarbejdet som afskrivning af anlægget 
til brug for fremtidige investeringer, hvorimod elbesparelserne vil tilfalde 
boligområdet. 
 
Boligområderne skal tage stilling til, om ejerskabet til den udendørs 
belysning skal være hos kommunen eller i det enkelte boligområde. For 
at optimere driften, samles den med tiden på Albertslund Forsyning, der 
i forvejen servicerer borgerne på varmeforsyningen og renovationen. 
 
Bent Jørgensen fra Albertslund Vest 2 spurgte til detaljeringsgraden i 
udskiftningsplanen? 
Rune svarede, at udskiftningsplanen endnu ikke var så detaljeret, 
bortset fra, at der var nogle lyskilder, der skal udskiftes snarest af 
miljømæssige årsager. Tempoet afhænger i høj grad af, at der afsættes 
den nødvendige økonomi.  
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Bent Jørgensen spurgte videre, om kommunen med overtagelsen af 
udendørsbelysningen også havde overtaget ledningerne, der forsyner 
boligerne med el? Det har kommunen ikke. 

  
Niels Schjødt-Hansen fra Albertslund Vest 3 spurgte om det er korrekt, 
at prisen er stort set vil være uændret for borgerne efter udskiftningen 
af belysningen? 
Rune svarede, at prisen stort set vil være uændret, men at der udover 
miljøgevinsten også forventes et bedre lys, samt at de nye lyspunkter 
giver mulighed for indsamling af data, der kan forbedre kommunens 
service over for borgerne. Et eksempel herpå er mere nøjagtige data 
om vejtemperaturer, så man ved præcis, hvornår det er tid for at salte 
om vinteren. 
 
Jens-Erik Larsen fra Herstedvester Landsby spurgte om det er tanken, 
at alle træmaster skal udskiftes og gælder det også landsbyerne? 
Ja, det gælder også i landsbyerne, men nogle steder vil der 
sandsynligvis komme nye træmaster op, så man bevarer 
landsbypræget. 
 
Der blev spurgt, om der er planer om at lægge elkabler til belysningen i 
jorden? Ja - og der er lagt tomrør i jorden, hvor kablerne ikke allerede 
er ført i jorden.  
 
Der var flere spørgsmål til økonomien omkring belysning. Det er 
Forvaltningens ønske at få en ensartet opkrævning i hele byen. I dag 
finansieres belysningen på kommunale veje over skatten, mens 
boligområderne selv betaler for belysning på de private veje. 
 
Der blev fra flere spurgt til den forventede energibesparelse ved 
overgangen til udendørs LED-belysning.  
Forvaltningen oplyser, at selve udskiftningen (uden bedre styring) 
medfører en forventet besparelse på 50 %, mens kombinationen med 
en bedre lysstyring forventes at kunne få den samlede 
energibesparelse op på 75-80 % i forhold til i dag.  
 
Det er Forvaltningens oplæg, at de enkelte boligområder skal tage 
stilling til om de vil overdrage områdets fælles udendørs belysning til 
kommunen pr. 1. januar 2016. Forvaltningen har ikke et 
forhandlingsoplæg klar til boligområderne – og Forvaltningen er 
ligeledes opmærksom på, at der er stor fokus på affaldshåndtering i de 
enkelte boligområder. 

 
5. Status på fremtidens affaldssystem 

Sara Rosendal gav en hurtig status på, hvor langt arbejdet med 
fremtidens affaldssystem er nået. 
Der er sendt brev til samtlige boligområder, med anmodning om 
igangsættelse af processen. Deadline er 1. november 2015. 
De boligområder, vi ikke har hørt fra til den tid, vil blive rykket. Er der 
stadig ikke respons, beslutter kommunalbestyrelsen hvilken ordning de 
tilmeldes. 
 
Februar 2016 starter de første boligområder med ny affaldsordning, 
hvorefter nye boligområder kommer til i april og oktober 2016. 
Ud af 80 boligområder er der allerede dialog med 22, og ét boligområde 
har indsendt beslutningsskema til kommunen. 
Der er udarbejdet udkast til en kommunikationsstrategi, der 
præsenteres på en workshop for Arbejdsgruppen og Agendacentret 
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torsdag den 25. juni. Kommunikationsstrategien færdiggøres hen over 
sommeren, og der udarbejdes en kommunikationsplan. 
I løbet af efteråret 2015 udarbejdes informationsmaterialer. 
Fælles udbud med Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner 
med start fra 1. februar 2016. 
Nuværende ordninger fortsætter i boligområder, der starter senere end 
1. februar 2016. Udbudsmaterialet er under udarbejdelse og forventes 
sendt ud i juli 2015. 

 
6. Orientering fra formanden 

Intet 
 

7. Orientering fra forvaltningen 
 

- Budget 2016 
Affald & Genbrug: Der arbejdes fortsat på budgettet, de nye 
affaldsordninger giver ekstra udfordringer. 
Varmeforsyning: Varmetaksten forventes at falde igen i 2016 på 
grund af lavere puljepriser fra VEKS. 
 

- Grønt Regnskab 2014 
CO2-udledningen er faldet igen, og vi lever op til målene. 
Energiforbruget er faldet, også når der tages hensyn til at 2014 var 
et varmt år. 
Vandforbruget er stadig under 100 l. pr. borger. 
I år kontaktes røde forbrugere – både vand og varme. 
Se det grønne regnskab på groentregnskab.albertslund.dk  

 
8. Orientering fra Arbejdsgruppen 

Intet 
 

9. Grøn Dag den 25. april 2015 – evaluering 
Igen i år var det en god og velbesøgt dag – omkring 2.500 besøgende. 
Dagen udvikler sig stadig, i år var der et tema om haver. 
Bodil Hansen, Gl. Vridsløse, roste organiseringen samt, at der var god 
plads. Povl Markussen fra Hyldespjældet foreslog, at Brugergruppen 
var mere synlig på Grøn Dag. 

 
10. Inspirationstur til Kretsloppsparken i Göteborg den 19. maj 2015 – 

evaluering  
Povl Markussen, Hyldespjældet berettede om busturen til Göteborg for 
at se Kretsloppsparken, der er en stor genbrugsplads. Pladsen har to 
udsalgssteder, hvor fortjenesten bliver brugt til grønne arbejdspladser. I 
en modtagehal, alle biler skal igennem, bliver man spurgt, om man har 
noget at donere. Der er en omsætning på ca. 3 mio. SEK. 
 
Brugergruppen efterlyste i den forbindelse en evaluering af 
Genbrugspladsen i Albertslund, der nu har været i brug et år. 

 
11. Årets Brugergruppedag/tur 

Brugergruppen blev orienteret om planerne for en tur til Bio Vækst i 
Audebo, der er lukket i weekenden. På turen besøges også Brøndby 
eller Rødovre, der allerede nu sorterer madaffald.  
 
Foreløbigt program: 
Tur til Audebo onsdag den 2. september, med afgang fra den runde 
parkeringsplads ved Rådhuset kl. 16.00, på vejen fortæller en 
medarbejder fra Brøndby kommune om deres proces og udfordringer. 
Kl. 16.45 hører vi om bioforgasning i Audebo. Kl. 18.15 kører vi til 

http://www.groentregnskab.albertslund.dk/
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Holbæk og ser på relevant affaldsudstyr. Kl. 19.00 kører vi tilbage til 
Albertslund og hører samtidig mere om, hvad der sker i Brøndby. På 
hjemturen serveres sandwich og sodavand i bussen og vi forventer at 
slutte kl. 20.00 på den runde parkeringsplads ved Rådhuset. 
 
Det endelige program forventes færdig medio august, man kan allerede 
nu forhåndstilmelde sig, uden det er bindende, så vi har en 
fornemmelse af, hvor mange der deltager. 

 
12. Eventuelt 

Der blev spurgt til tilbagebetaling fra projekt ”Ren By”, 
Beløbet er fratrukket i 4. aconto opkrævning, der forfaldt 2. juni 2015. 


