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Forum: Brugergruppens Arbejdsgruppe 

Tid: Torsdag den 22. november 2018, kl. 17.00 

Sted: Rådhusets forhal, mødelokale 2 

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe, Steen Westring, Jens Granholm og 

Birte Kvamm  

Afbud: Hans-Henrik Høg 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt, med den ændring, at punkterne vedrørende 
Affald & Genbrug behandles først, da Jens Granholm og Birte Kvamm kun 
deltager under de punkter. 

 
2. Mulighed for nedsænkede containere på Genbrugspladsen 

Punkt fra Brugergruppemøde den 30. august 2018 
Bilag 
a) Notat – orientering om muligheder for nedsænkede containere på 

Genbrugsstationen. 
b) Tilbud på rampe 
c) Tilbud på rampe 
Birte Kvamm orienterede om henvendelsen fra Allan Høyer fra Miljø- & 
Byudvalget, der har bedt Forvaltningen undersøge mulighederne for at 
etablere nedsænkede containere på Genbrugsstationen. 
Undersøgelsen viser, at det er muligt at opsætte en rampe mellem de tunge 
fraktioner (beton og sanitet), prisen for det vil være 420.000 kr., hvis der er 
interesse for det, kan det komme med i budget 2020. 
Arbejdsgruppen var enige om, at Brugergruppen skal tage stilling til om der, 
i forhold til prisen, er behov for rampen, inden Forvaltningen udarbejder en 
mødesag. 

 
3. Status på affaldsordning 

- Vask af to-kammerbeholdere 
Jens Granholm orienterede om, at årets vask af to-kammerbeholdere er 
overstået. Pia Larsen efterlyste en evaluering, blandt andet skal der 
være en forventningsafstemning i forhold til, hvad man får, hun har 
modtaget flere klager fra sit boligområde. 
Det har blandt andet været et stort problem, at der har stået meget 
vand i bunden af containerne efter de er blevet vasket. 
Jens Granholm oplyste, at der findes dyrere og bedre vaskemetoder på 
markedet, som dog er cirka 3 gange så dyre. Det vides ikke om 
kommunen/Vestforbrænding vil kunne tilbyde disse dyrere vaske, 
såfremt dette skulle blive ønsket for 2019. 
Jens Granholm orienterede om, at såfremt der også skal vaskes 
containere igen næste år, skal der gøres en større indsats for at 
informere om, hvad man kan forvente af en vask. 
Der blev spurgt til, om det er muligt med individuelle ordninger for 
boligområderne, det undersøger Jens Granholm til 
Brugergruppemødet. 
Officielt har Vestforbrænding kun modtaget meget få klager i 2018 (et 
par stykker). Pia Larsen vurderer, at årsagen til at klagerne fra 
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boligområderne ikke kommer til Vestforbrændings kendskab, er at 
mange har opgivet at klage til Vestforbrændings kundeservice. 

- Afstandsgebyr 
Jens Granholm oplyste, at der er sendt breve til cirka 300 villaer og 
parcelhuse om opkrævning af afstandsgebyr (over 20 m. fra skel). 
Der er modtaget svar fra ca. 250 borgere, Forvaltningen skal ud til dem, 
der endnu ikke har svaret, samt tjekke hos de borgere, der måske skal 
betale, da der kan være forvirring om reglerne. 

- Affaldsgebyr i fælleshuse/beboerhuse 
Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra andelsboligforeningen 
Milebuen, de mener ikke, det er rimeligt at opkræve gebyr fra 
fælleshuse, når afdelingen har nedgravede containere (fælles 
containere). Forvaltningen har kigget på sagen og er som 
udgangspunkt enige med andelsboligforeningen Milebuen. 
Forvaltningen har brug for at gennemgå samtlige beboerhuse, 
fælleshuse og forsamlingshuse i forhold til betalingsforhold. 

- Anvendelse af fejlsorteringsgebyr 
Jens Granholm oplyste, at der er udfordringer med sortering af 
madaffald i nogle områder med nedgravede containere. Der har været 
en længere proces med flere af disse boligområder om, hvad der kan 
gøres. På grund af de mange fejlsorteringer af madaffald i nogle 
boligområder, er det blevet nødvendigt at opkræve fejlsorteringsgebyrer 
for gentagne eksempel på forkert sortering. Dette er nødvendigt for at 
styre økonomien i ordningen. 
Det ser ud til, at designet af containerne kan have en indflydelse på, 
hvor godt affaldet sorteres. 

- Vejning af affald ved tømning (Nedgravede affaldssystemer) 
Der er nu mulighed for at følge med i hvor meget affald, der indsamles i 
boligområder med nedgravede containere. Dette kan gøres via dette 
link: https://kort.albertslund.dk/kort/toemmeoversigt/ 
Forvaltningen deltager i en række forsøgsprojekter med anvendelse af 
fuldmeldersystemer. Formålet er, blandt andet at prøve om teknologien 
er tilstrækkelig pålidelig og robust. Desuden skal det vurderes, hvordan 
fuldmelderdata kan anvendes til at optimere den daglige indsamling af 
affald, samt hvilken indflydelse dette eventuelt kan få for fremtidige 
udbud og indsamlingskontrakter. 
En ”fuldmelder” er en måler, der installeres i de enkelte containere. Via 
et mobildatasystem sender måleren data om en containers 
fyldningsgrad til et IT-system. Fuldmelder systemer kan blandt andet 
give besked om, at en containere skal tømmes. 

 
4. Orientering fra HOFOR 

- Takster for 2019 
- Højesterets afgørelse i sagen om vandselskabers skattebetaling 

Bilag 
HOFOR har meldt afbud til Brugergruppemødet, Hans-Henrik Høg vil derfor 
orientere på deres vegne. 

 
5. Mødedatoer for 2019 

Bilag 
Taget til efterretning 

 
6. Frigivelse af midler til Agenda Center Albertslund 

Behandlet som punkt 6 
Bilag, sagen behandles i Miljø- & Byudvalget den 20. november 2018 og på 
Kommunalbestyrelsen den 11. december 2018. 
Er en orienteringssag på Brugergruppemødet, da den er på vej gennem det 
politiske system. 

https://kort.albertslund.dk/kort/toemmeoversigt/


Referat 

 

 
Side 3 af 3 

 

Povl Markussen mener ikke, det er nødvendigt at sende Agenda Center 
Albertslunds årsrapport for 2017 med som bilag. 

 
7. Status for regnskab 2018 

- Varmeforsyning 
- Affald & Genbrug 
- Vej- og stibelysning 
Der vil blive orienteret om ovenstående på Brugergruppemødet. 
Steen Westring oplyste, at VEKS har sat taksten ned 2 gange i 2018, samt 
at de fra 2019 vil opkræve månedstariffer. Forvaltningen udarbejder en graf 
til Brugergruppemødet.  

 
8. Status på fjernvarmehandlingsplan  

Maja Grønkjær og Peter Andersen deltager på Brugergruppemødet. 
Fjernvarmehandlingsplanen er godkendt i Kommunalbestyrelsen.  
Poul Markussen gjorde opmærksom på, at det er mere korrekt at kalde den 
”Lavtemperaturplanen”. 
Steen Westring oplyste, at der formentlig vil komme forslag om en anden 
betegnelse på Brugergruppemødet. 

 
9. Status på belysningsområdet 

Steen Westring oplyste, at den nye driftsaftale med Citelume, er ved at 
være ”kørt ind”. 
Forsyningen er nu i gang med udskiftning af udebelysningen i 
grundejerforeningerne Rødager og Snebærhaven, man forventer at være 
færdige inden jul. 

 
10. Spørgsmål fra Brugergruppemedlemmer: 

- John Kaubak Pedersen, Ejerforeningen Albertshus, spørgsmål fra 30. 
august 2018, er det muligt at indgå en aftale med Vestforbrænding, så 
man betaler sig fra at få containerne tømt korrekt? 
Jens Granholm har svaret John Kaubak Nielsen, punktet kommer ikke 
på til Brugergruppemødet den 6. december 2018. 

- Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, spørgsmål modtaget på 
mail 9. november 2018, udfordringer i forbindelse med udskiftning af 
vand- og varmemålere i Hyldespjældet, er det kun i Hyldespjældet der 
er problemer med praksis? 
Bilag 
Steen Westring oplyste, at Forsyningen har været i dialog med Bo-Vest, 
blandt andet i forhold til økonomien, der har fra Forsyningens side 
været en forventning om, at Bo-Vest orienterede de enkelte afdelinger, 
fremover vil Forsyningen give den enkelte afdeling besked. 

 
11. Orientering fra Forvaltningen 

- Brugergruppedag/tur primo februar 2019, besøge nogen/noget/et 
projekt, i store/små huse, der er energirenoveret, samt  
”lystur” med fremvisning af de ændringer, der er sket. 
Der er endnu ikke fundet et energirenoveringsprojekt, men der er planer 
om en ”lystur” til Rødager/Snebærhaven.  

- Debatindlæg om økonomien i de grønne investeringer fra VEKS 
Bilag  

- Lovforslag om at fjerne tilskuddet til de grønne investeringer. 
Bilag  
Steen Westring orienterede kort om de to ovenstående 
 

12. Eventuelt 
Intet 

 


