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Forum: Brugergruppens Arbejdsgruppe 

Tid: Torsdag den 16. august 2018, kl. 17.00 

Sted: Rådhusets forhal, mødelokale 2 

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe, Hans-Henrik Høg og Steen 

Westring 

Afbud: Jens Klindt 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Orientering fra HOFOR 

Anne Thorup Eriksen deltager, som altid, i Brugergruppemødet. 
HOFOR kan endnu ikke orientere om takster for 2019, men forhåbentlig om 
den forventede udvikling. 
Arbejdsgruppen ønskede orientering om følgende på Brugergruppemødet: 
- Vand i Kanalen og våde enge i Kongsholmparken 
- Status på vandingsforbuddet i kommunerne 
- Våde enge i Egelundsparken 
- Der blev udtrykt ønske om en bedre udspecificering af fakturaen, det er 

svært at finde forklaring på HOFORs hjemmeside. 
 
3. Notat om afkølingstarif for ejendomme med TAO-ordninger 

Bilag: foreløbigt notat 
Bent Jørgensen ønskede oplyst, hvordan det i praksis fungerer, bliver både 
belønning og straf udbetalt fra samme kasse? 
Hans-Henrik Høg oplyste, at både straf og bonus frem til 2017 er blevet 
finansieret af fælleskassen, men at eventuel straf fra og med 2018 vil blive 
finansieret af de tilsluttede TAO-kunder. 
Der var en længere diskussion af muligheder og problemstillinger i forhold 
til emnet. 
Det blev aftalt, at der kort blev orienteret mundtligt om status på sagen på 
Brugergruppemødet, og at der under alle omstændigheder vil blive ændret i 
takststrukturen i løbet af få år, her forventes det blandt andet, at straf og 
bonus i den form der kendes fra i dag, vil blive afskaffet. 

 
4. Energispareaktivitetsplan 

Bilag: foreløbigt notat, det endelige bilag er først klar til Brugergruppemødet 
Hans-Henrik Høg orienterede om, at forvaltningen i øjeblikket er usikre på, 
hvad fremtiden bringer i forhold til en ny energispareaftale, indtil videre 
forventes den nuværende ordning at forsætte frem til 2021. 

 
5. Budget og takster for 2019 

- Varmeforsyning 
Steen Westring gennemgik kort budgetforslag 2019. Der var en 
drøftelse af, hvordan lånet på 16,6 mio. kr. skulle finansierers. 
Arbejdsgruppen indstillede lånet til straksbetaling, så der ikke kom for 
store udsving i taksterne. 

- Affald & Genbrug 
Hans-Henrik Høg orienterede kort om de forventede takster i 2019. 
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Arbejdsgruppen bad om yderligere forklaring/uddybning af takstbladet 
på Brugergruppemødet. 

- Vej- og stibelysning 
Steen Westring orienterede om, at der endnu ikke er konkrete beløb i 
budgettet, men at forvaltningen forventede en lille fald i taksten for 
2019. 
Foreløbigt budget og takster blev omdelt på mødet. 

 
6. Status på affaldsordning 

- Status på problemer med nedsivende regnvand ved låget på stativer. 
Ovenstående er et spørgsmål fra Brugergruppemødet i juni, Hans-
Henrik Høg orienterede kort om, at det var en generelt problem, men at 
det ikke går ud over genbrugsfraktionerne. 

Forvaltningen har udarbejdet to notater til Miljø- & Byudvalget: 
- Orientering om muligheder for nedsænkede containere på 

Genbrugsstationen 
- Status på affaldsordningerne og orientering om Vestforbrændings 

procedure for renovatørens håndtering af fejlsorteringer. 
Arbejdsgruppen ønskede muligheden for nedsænkede containere på 
Genbrugsstationen undersøgt til næste Arbejdsgruppemøde i november. 
Pia Larsen ønskede en klar definition på storskrald i forhold til byggeaffald. 
Pia Larsen oplyste, at der har været problemer med mider i bio-affaldet i 
områder med 14 dages afhentning. 
Povl Markussen oplyste, at Agendacentret, trods den varme sommer, har 
haft færre henvendelser om mider i 2018. 
Hans-Henrik Høg orienterede om, at forvaltningen forventer at igangsætte 
en evaluering af samarbejdet med Vestforbrænding – det såkaldte IPT 
(indsamling på tværs) i forhold til service, økonomi og miljø. 
Povl Markussen orienterede om, at slogankampagnen om madsortering 
snart vil komme i gang, de har fået lov at bruge Stationstunnelen. 
Bent Jørgensen ønskede oplyst, hvordan der måles op, når der indføres 
afstandsgebyr, skal der betales affaldsgebyr, hvis man selv kører sin 
container til skel? 
Hans-Henrik Høg oplyste, at der kun skal betales afstandsgebyr, hvis 
renovatøren skal gå over 20 m. ind på parcellen. 
Karsten Wenneberg ønskede oplyst, hvordan man kontrollerede 
fejlsorteringer i de nedgravede? 
Hans-Henrik Høg oplyste, at det ikke er muligt. 

 
7. Status på belysningsområdet 

- Detaljeringsgraden på opkrævninger 
- Status på lampeproblemerne i Kanalgaden og Kanalens Kvt. 
Ovenstående er spørgsmål fra Brugergruppemødet i juni, der vil blive 
besvaret på Brugergruppemødet den 30. august. 
Steen Westring orienterede kort om baggrunden for, at der er ændret på 
processen i forbindelse med udskiftning af udebelysning i de enkelte 
boligområder. 

 
8. Undersøgelse af adgangsforhold til busstoppesteder i Albertslund 

Bilag: følgebrev og rapport fra Hanne Fleinert og Lars Messel 
Der var fra Arbejdsgruppen ros, til det arbejde Hanne Fleinert og Lars 
Messel har lavet, der var også enighed om, at busstoppesteder ikke er en 
del af Brugergruppens arbejdsområde, det blev aftalt, at Arbejdsgruppen 
orienterede om undersøgelsen på Brugergruppemødet. 

 
9. Spørgsmål fra Brugergruppemedlemmer: 

Intet 
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10. Orientering fra Forvaltningen 

- Status Kanalen 
(blandt andet: jordarbejde ved øen og kirkegrunden, vejbroerne, 
manglende asfalt på nedsænkede områder, efter/genbeplantning, 
manglende affaldsspande og problemerne med alkoholikere ved 
Netto/Føtex). 
Der kommer en orientering på Brugergruppemødet. 

- Indvielse af Kanalen 1. september 2018, kl. 11.00 – 16.00 
- Brugergruppedag/tur: 

Bjarke Juul, Topperne, foreslår at besøge nogen/noget/et projekt, der 
har med energirenovering at gøre, store og/eller små huse. 
Forvaltningen foreslår en ”lystur” rundt i kommunen slut september/start 
oktober (når det er mørkt nok) med fremvisning af de ændringer, der 
allerede er sket. 

 
11. Eventuelt 

Birthe Nielsen spurgte, om der er en strategi for de nye skilte, der er sat op i 
kommunen? 
Hans-Henrik Høg undersøger det til Brugergruppemødet. 
Povl Markussen spurgte om den nye rottehandlingsplan er sendt i udbud? 
Hans-Henrik Høg kunne oplyse, at planen endnu ikke er sendt i udbud. 

 
 
 


