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1. Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger.

2. Bemærkninger til referatet fra 26. november 2015
Tages til efterretning.

3. Orientering HOFOR
Anne Thorup Eriksen og Lars Hedegaard fra HOFOR deltog.

Lars orienterede om ledningsrenoveringer. Mange steder er vandledningerne 
overdimensionerede. Det skyldes blandt andet, at vandforbruget er faldet til 
omkring 100 liter pr. person pr. dag. Man brugte 170 liter pr. person omkring 
1970. HOFOR neddimensionerer derfor vandledningerne i disse år. Man har 
analyseret gamle brud 1975 – 1990, men mangler nyere anvendeligt data. De 
steder man har gravet op, har man kunnet konstatere, at stikledninger/private 
jordledninger ikke ser godt ud. Prøver er blevet vurderet hos Teknologisk 
Institut. Restlevetiden er mindre end fem år flere steder. Man har derfor ikke 
nået den forventede plan i 2015 i Vest. HOFOR arbejder videre i 2016 – og ved 
ikke hvor langt de når.

Pia Larsen fra Albertslund Vest afd. 1 spurgte: Flere steder er grundejere selv 
ansvarlige for vedligehold af private veje. Skal man melde ind til HOFOR om 
planer for vedligehold? Gerne
Pia spurgte videre: Skiftes de private stikledninger? Hvis stikket er fint så 
renoveres de ikke samlet.

Bent Jørgensen fra Albertslund Vest, afd. 2 spurgte til, hvor der konkret graves? 
I veje eller fortove? Det skal undersøges nærmere for, at der kan gives et svar. 

Niels Schjødt-Hansen konstaterede, at alle husene er bygget samtidig, så 
standen må være ens. Lars fra HOFOR svarede, at det Ikke er sikkert. HOFOR 
har flere eksempler, hvor tilstanden af ens rør fra samme tid er vidt forskellig. 
Niels efterlyste tilbagemeldinger fra HOFOR om planer for vedligehold.

Preben Pedersen fra Poppelhusene spurgte til, om HOFOR rykker  ledninger ud 
i vejen, der i dag er ført under husene/fundamenter?
Ja ledninger rykkes ud, og der etableres individuelle stikledninger. 

Bjarke Juul fra Ejerforeningen Birkelund (Topperne) spurgte til, når HOFOR 
ændringer dimensionering, sker der så ændringer i vandtrykket? Nej.
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Lars Hedegaard fra HOFOR fortsatte med at berette, at der vil ske en 
sektionering af vandforsyningen i Albertslund. Det er en fordel i forhold til 
forurening, der så ikke vil sprede sig. Målere vil indberette data, og derved kan 
man bedre reagere på lækager. Projektet starter i 2016 og HOFOR 
gennemfører arbejdet i 2017.

Per Larsen fra VA’s bestyrelse spurgte til ansvaret for målerdata. HOFOR vil 
ikke udlevere vandforbrug til boligforeningen med henblik på at finde høje 
forbrug. Der kan være uoverensstemmelse mellem impulsmåleren (den 
elektroniske måler) og den mekanisk måler. Lars vil se på sagen.

Pia Larsen fra Albertslund Vest, afd. 1 opfordrede HOFOR til at sende planlagte 
ledningsarbejder til kommunen, så ejerforeninger ikke reparerer veje unødigt.

Endelig orienterede Povl Markussen om valg af forbrugerrepræsentanter til 
HOFORs bestyrelse. Valget er begyndt, og man kan stemme til den 29. marts. 
Povl opfordrede til at sprede budskabet. Man stemmer med sit nem-id. Se 
Hoforvalg.dk

Mødesager:

4. Brugergruppens Årsberetning
Leif orienterede om 2015, hvor fokus især havde været på de nye 
affaldsordninger, men også på fremtidens fjernvarme – og kommunens nye 
vision og strategi.

Brugergruppen godkendte indstillingen uden bemærkninger.

5. Agenda Center Albertslunds Årsberetning og regnskab
Tove Jensen gennemgik årsberetningen. Agenda Centeret har, som 
Brugergruppen, haft megen fokus på affald – og har gennemført en masse 
besøg ude i boligområderne.

Povl Markussen supplerede med, at den økonomiske situation ser fin ud, hvilket 
skyldes, at der har været sparet på udgifterne samtidig med, at der har været 
mere indtægtsdækket virksomhed end forventet. Endelig inviterede Povl 
Markussen Brugergruppens medlemmer til Agenda Centerets 20 års jubilæum, 
der fejres den 9. marts på biblioteket.

Brugergruppen godkendte Agenda Center Albertslunds Årsberetning og 
regnskab.

Sager til drøftelse og videre behandling:
Orientering:

6. Spildevandsplan
Birgitte Larsen orienterede om Spildevandsplanen, der indtil 11. april er i høring.
Det er et lovkrav, at kommunen har en spildevandsplan. Sidste plan er fra 2003, 
og der lægges op til en ny 10-årig plan. Planen er vigtig, da den skaber rammer 
og retningslinjer for HOFORs arbejde i Albertslund.

Udgangspunktet i Albertslund er rigtig godt med et separat regnvandssystem og 
20 rekreative regnvandsbassiner. Det har dog været svært at finde data.

Spildevandsplanen lægger op til, at kendskabet til Stikledningsordningen skal 
øges, at der skal ske en detailplanlægning i forhold bassiner, sandfang og 
olieudskillere, at der skal arbejdes med at nedbringe uvedkommende vand i 
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systemet, at der skal foretages flere målinger, arbejdes med modeller, samt at 
dataudveksling og kvalitetssikringen skal øges.
Der lægges også op til at afprøve flere ”Smart city tiltag” blandt andet med flere 
sensorer, der skal udarbejdes en vandhandleplan, ses på økologisk og kemisk 
tilstand, klimatilpasning, kampagner i forhold til udledninger, rotter og LAR-
løsninger

Pia Larsen fra Albertslund Vest, afd. 1 efterlyste en oversigt over, hvilke boliger 
der er med på ordningen om overtagelse af vedligeholdelsen af stikledninger.

Den findes på kort.albertslund.dk under ”Forsyning” og ”Kloakaftaler”. Man kan 
skrive sin adresse ind i søgefeltet og se om der ligger en aftale.

Preben Pedersen fra Poppelhusene opfordrede til at skrive på årsafregningen, 
om man er med eller ej på ordningen om stikledninger. Og Bent Jørgensen fra 
Albertslund Vest, afd. 2 supplerede med, at man kunne angive en procedure for 
hvordan? Anne Thorup Eriksen orienterede om, at der i dag ikke findes en fast 
procedure for, hvordan man kommer med på ordningen, men at man finder ud 
af det i praksis.

Povl Markussen fra Hyldespjældet påpegede, at mængden af uvedkommende 
vand i systemet var 32% og opfordrede til fokus på problemet. Der er desuden 
megen algevækst i regnvandsbassinerne, der giver store problemer. Kan det 
nyttiggøres til bioforgasning?

Brugergruppen var enige om et bidrag til høring: 

Der skal fokus på en kampagne for stikledningsordningen, der skal arbejdes for 
at nedbringe mængden af uvedkommende vand, og der skal ses på om 
algevæksten kan anvendes til noget nyttigt som bioforgasning.

7. Albertslund Forsynings Årsberetning
Steen Westring orienterede kort om årsberetningen. Forsyningen arbejder ud 
fra kommunens Vision og Strategis målsætninger om at være CO2-neutrale i 
2025 – og målsætningerne om affaldssortering fra samme. Der kommer en 
strategiplan for fjernvarmeforsyningen i 2016. Værkets tilbud om overtagelse af 
ejerskab, drift og vedligehold af tilslutningsanlæg (TAO) er ved at blive lanceret. 
Vej- og stibelysning udskiftes til LED. Drift og vedligehold af belysningen 
overgår til forsyningen.

Jan Saltoft Andersen fra AB Milebuen bemærkede, at forsyningens årsregnskab 
er svært forståeligt. Der skrives om Facebook-opdateringer, Baskerlandet er 
ikke en nation – og ca. 13 besøg fra udlandet kunne måske godt formuleres 
bedre. Steen bemærkede, at Forsyningen sammen med Facebook annoncerer 
driftsforstyrrelser via sms.

Der blev spurgt til den statslige inddrivelse af gæld: Hvor meget har vi ude at 
hænge?
Årsregnskab for belysning. Svært at gennemskue.
Der blev spurgt til vejning ved Kubeordninger. Jens Granholm orienterede om, 
at der i forbindelse med den nye kontrakt, fremover vil blive vejet affald fra 
nedgravede containere. Forvaltningen vil så se på, om det er ønskeligt at veje, 
når man får nogle tal at forholde sig til.

Niels Schiødt Hansen, Albertslund Vest, afd. 3 spurgte til, at der i foråret 2015 
var snak om leasingordning for varmeanlæg? Steen Westring orienterede om, 
at i december 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Forsyningen skal 
kunne tilbyde varmebrugere at overtage ejerskab og drift af fjernvarme 
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tilslutningsanlæggene hos alle kunder. Der vil i nærmeste fremtid blive 
informeret detaljeret om ordningen. 

Henrik Dalberg, Rødager spurgte til kommunens overtagelse af  den udendørs 
belysning? En vanskelig sag, hvor er vi? Steen Westring: Albertslund købte en 
stor del af belysningen fra DONG i 2013, i alt ca. 7.500 lyspunkter med 
tilhørende anlægssystem. En del, ca. 4.000 lyspunkter, er placeret i 
boligområderne og planerne for det videre forløb omkring disse afventer 
vedtagelse af ”Betalingsmodel”. 

Povl Markussen bemærkede afslutningsvis, at det var en god beretning – 
måske lidt nørdet, men et godt billede på vores hverdag og den omstilling vi 
befinder os i. Povl spurgte til Røde Forbrugere? Steen Westring svarede, at der 
sendes ud til de Røde Forbrugere i marts.

8. Status på evaluering af Genbrugsstationen
Birte Kvamm orienterede om status for evalueringen. De tre væsentligste 
fokuspunkter er

- Brugertilfredshedsundersøgelse i april og maj
- Mere vejledning om sortering og formidling på pladsen – som har været 

et omdrejningspunkt ved ansættelse af nye folk .
- Propper ved udkørslen skal nedbringes.

Jørgen Pedersen fra Herstedøster Villaby efterlyste et oversigtskort, så man 
kan planlægge ruten gennem pladsen. Birte Kvamm svarede, at der kommer et 
nyt kort i forbindelse med nye skilte, der også har farvezoner for fraktioner, der 
er i samme kategori.

Per Gustafsson fra Platanparken spurgte til undervisning i genbrugshuset. Er 
det blevet til noget? Birte Kvamm svarede, at en tredjedel af huset er indrettet til 
undervisning. 5-10 skoleklasser besøger huset om året, plus besøgende fra 
produktionsskole og teknisk skole. Der er også nye ordninger på vej i de 
kommunale institutioner, så her vil der naturligt komme mere fokus på sortering. 
Drivhuset kommer til at indgå i den samlede plan for at give børnene viden om 
affald og sortering.

Preben Pedersen, Poppelhusene: Hvad med børnehaverne? Birte Kvamm: Der 
vil også komme mere sortering på daginstitutionerne.

9. Status på ”Fremtidens affaldssystem i Albertslund”
Birte Kvamm orienterede om, at alle boligområder har stort set valgt de nye 
ordninger – og ordningerne kan ses på kort.albertslund.dk
Der bliver fokus på kommunikation fremover– der kommer info til de enkelte 
husstande inden for de næste tre uger.

Jørgen Pedersen stillede spørgsmål til, hvordan der foretages bestilling af 
kassetter og nye stativer, 

Birte Kvamm: Kommunen bestiller stativer. Med hensyn til kassetter så bliver 
den enkelte husstand informeret om, hvordan de kan/skal bestille dem. Vi 
kender ikke, hvor mange kassetter den enkelte husstand har, så de er nødt til 
selv at bestille.

Der følger ikke automatisk nye kassetter med, når der købes helt nye stativer, 
da den enkelte husstand kan have udemærkede kassetter i forvejen.

Der kommer information ud om indkøb af stativ og kassetter i løbet af 2 – 3 
uger.
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Bente Østrigske Villaby. Skal hver parcel selv bestille nyt stativ? Eller skal det 
ske via grundejerforeningen? Indkøb og bestilling foretages via Albertslund 
Kommune. Beløbet opkræves via kommunens forbrugsopkrævningssystem for 
renovation og fjernvarme. Men der er også mulighed for, at der leverandøren af 
stativer sender fakturaen direkte til den enkelte boligforening, hvis det ønskes.

Østrigske Villaby, har valgt ordning, men det er mere individuelt, hvad den 
enkelte husstand får brug for. De mangler information om, hvilke stativer der er 
at vælge imellem. Birte Kvamm: Der vil blive lagt information ud på kommunens 
hjemmeside om dette. 

”Blomsterkrogen”, som ikke har en grundejerforening, har meldt, at de gerne vil 
have ordning 3 – men det fremgår ikke af kommunens kort. Birte Kvamm: Dette 
er en fejl – og vi vil rette op på det.

Bjarke: Forklaringer til de forskellige typer affald. Kommer det ud i god tid? Birte 
svarede, at piktogrammer kommer ud med nye beholdere eller bliver omdelt.

10 Orientering fra Formanden
Leif Pedersen orienterede om, at Green Cities opløser sig selv med udgangen 
af 2016. København og Ballerup har meldt sig ud – og de sidste fire kommuner 
har besluttet sig for, at det nu er tid for at prøve noget nyt. Albertslund vil blandt 
andet arbejde mere aktivt inden for den danske del af Compact of Mayors.

11. Orientering fra forvaltningen
- Betalingsmodel for udebelysning i boligområderne:
Susanne Kremmer orienterede om, at betalingsmodellen ikke er klar. 
Forvaltningen henvender sig til boligområderne, så snart noget er klart. Der er 
et udbud i gang om ny belysning på større vejanlæg. Og i fremtiden skal 
driftsmæssige indmeldinger ske til Forsyningen.

Per Gustafsson fra Platanparken bemærkede, at belysningen på Roskildevej er 
ringe i fodgængerfelterne. Susanne Kremmer og Steen Westring svarede, at 
Forvaltningen var klar over problemet – og det bliver lavet i marts.

Bjarke Juul fra Topperne spurgte til problemerne med lys, der ikke var blevet 
udbedret. Hvad sker der? Susanne Kremmer svarede, at der havde været 
kontraktlige problemer med entreprenørerne, der skulle udføre arbejdet. 
Forvaltningen er i tæt kontakt med DONG for at få løst problemerne.

Rudi Tobisch bemærkede, at lyset var til biler og ikke til cykler. Rudi opfordrede 
folk til at bruge ”giv-et-praj” til at melde ind til kommunen om problemer. 

http://albertslund.dk/borger/by-trafik-og-natur/giv-et-praj-paa-mobilen/

Jørgen Pedersen fra Herstedøster Villaby opfordrede Forvaltningen til at være 
opmærksom på sorte punkter uden for fokus, når man bruger LED-lys. Susanne 
Kremmer svarede, at Forvaltningen er opmærksom på problemet.

Årets Brugergruppedag/tur
Steen Westring præsenterede et forslag til en eftermiddagstur til 
biogasanlægget i Solrød den 19. maj.

Povl Markussen bemærkede, at der samme dag var generalforsamling i VA. 
Steen finder en anden dag og forelægger det for Arbejdsgruppen

- Grøn dag, 30. april 2016

http://albertslund.dk/borger/by-trafik-og-natur/giv-et-praj-paa-mobilen/
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Susanne Kremmer orienterede om dagen og rettede datoen fra dagsordenen til 
den 30. april. Det er et stort program med mange aktiviteter og mange 
foreninger har meldt deres ankomst.

- Artikel i ”Ingeniøren” om renescience i Københavns Kommune
Til almen orientering – Jan Saltoft Andersen efterlyste et link til et offentligt notat 
om projektet.

http://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/05d59cf6-2ffe-4374-883f-
562c032cf554/62c811ff-236d-43b3-8cfa-
04508a37795a/Attachments/13445570-15120428-46.PDF

12. Orientering fra Arbejdsgruppen
Ikke yderligere orientering.

14. Valg til:
- Arbejdsgruppen
Leif Pedersen orienterede om valghandlingen – og besluttede først at vælge de 
kandidater, der skulle vælges for to år.

Enrico Juhl, Lars Bremer, Pia Larsen og Rudi Tobisch blev genvalgt for to år.

Bent Jørgensen, Birthe Nielsen, Povl Markussen og Preben Pedersen blev 
genvalgt for et år.

- Agenda Center Albertslund
Birthe Nielsen, Lars Bremer, Rudi Tobisch og Tove Jensen blev alle genvalgt. 

- VEKS Kundeforum

Rudi Tobisch blev genvalgt. Og Steen Westring repræsenterer Forvaltningen.

- Sundhedsrådet
Fejl i mødeindkaldelsen. Der skal ikke ske valg før end i 2018

15. Eventuelt
Birte Nielsen fra Galgebakken bemærkede, at det er et problem, at man må 
bruge almindelige skraldeposer til madaffald. Birthe opfordrede til, at man 
arbejder for at ændre vaner.

Susanne Olsen fra Den Østrigske Villaby kommenterede, at der var problemer i 
forhold til folks privatsfære – eksempelvis i forhold emballage fra medicin.

http://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/05d59cf6-2ffe-4374-883f-562c032cf554/62c811ff-236d-43b3-8cfa-04508a37795a/Attachments/13445570-15120428-46.PDF
http://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/05d59cf6-2ffe-4374-883f-562c032cf554/62c811ff-236d-43b3-8cfa-04508a37795a/Attachments/13445570-15120428-46.PDF
http://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/05d59cf6-2ffe-4374-883f-562c032cf554/62c811ff-236d-43b3-8cfa-04508a37795a/Attachments/13445570-15120428-46.PDF

