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mt@albertslund.dk 

 

 

 

Forum: Brugergruppens Arbejdsgruppe 

Tid: Torsdag den 21. november 2019, kl. 17.00 

Sted: Rådhusets forhal, mødelokale 2 

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe: 

Bent Jørgensen, Birthe Nielsen, Jens Klint, Karsten Wenneberg, 

Lars Bremer, Pia Larsen, Povl Markussen for Helene Eskildsen og 

Rudi Tobisch 

Fra forvaltningen: 

Steen Westring 

Afbud: Helene Eskildsen og Hans-Henrik Høg 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Orientering fra HOFOR 

- Takster for 2020 
Steen Westring orienterede kort om taksten, der er i 2020 en stigning på 
1,5%.  
Povl Markussen kunne i den forbindelse oplyse, at Albertslund kommune er 
sluppet ”billigt” med en stigning på 1,5% i forhold til andre kommuner. 
Pia Larsen efterlyste en tidshorisont for, hvornår HOFORs 
blødgøringsprojekt når Albertslund. 
Povl Markussen oplyste, at kalken ikke forsvinder helt fra vandet, mængden 
halveres. Albertslund får vand fra flere anlæg, derfor vil det ske hen ad 
vejen inden for de næste 2 – 3 år. 
Karsten Wenneberg oplyste, at der i Albertslund Vest (gårdhusene) er 
problemer med at aflæse de nye vandmålere, da beboerne ikke har adgang 
til målerskabene. 
Steen Westring oplyste, at der, i samarbejde med HOFOR, arbejdes på at 
finde en AP/hjemmeside løsning. 
Lars Bremer oplyste, at man i Albertslund Syd er begyndt at udlevere 
nøgler til målerskabene. 

 
3. Mødedatoer for 2020 

Bilag 
Birthe Nielsen foreslog at ændre mødedatoen i august, da hendes 
oplevelse er, at der er meget få deltagere til det møde. 
Da augustmødet blandt andet skal behandle budgettet, er det desværre 
ikke muligt at rykke mødet til september, kommunalbestyrelsen skal 
vedtage budgettet inden 5. oktober. 
Efterfølgende er der udarbejdet en opgørelse over fremmødet ud fra 
deltagerlisterne: 
Mødet den 15.03.18 33 medlemmer 
Mødet den 13.06.18 36 medlemmer 
Mødet den 30.08.18 41 medlemmer 
Mødet den 06.12.18 33 medlemmer 
Mødet den 14.03.19 29 medlemmer 
Mødet den 06.06.19 32 medlemmer 
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Mødet den 29.08.19 31 medlemmer 
 
Mødedatoerne sendes ud med referatet og igen med dagsorden til 
Brugergruppemødet. 

 
4. Frigivelse af midler til Agenda Center Albertslund 

Bilag klar til Brugergruppemødet, sagen behandles i Miljø- & Byudvalget 
den 19. november 2019 og i Kommunalbestyrelsen den 10. december 2019 
Taget til efterretning, der er ikke ændringer i forhold til tidligere år, der er i 
budgetaftalen for 2020 et forslag om besparelse i 2021 ved at overflytte 
Agendacenteret til Hedemarken. 

 
5. Budget 2020 og status på regnskab 2019 

- Varmeforsyning 
Budget og takster for varmeforsyningen blev godkendt på 
Brugergruppemødet den 29. august 2019. 
Med hensyn til regnskabet, ser det i øjeblikket ud til, at der er opkrævet for 
meget i 2019. 
- Vej- og stibelysning 
Budgettet for vej- og stibelysning blev godkendt på Brugergruppemødet den 
29. august 2019.  
I forbindelse med den endelige budgetvedtagelse blev det besluttet at 
reducere anlægsbudgettet for modernisering af udebelysningen fra 15 mio. 
kr. til 5 mio. kr. årligt, det betyder, at tidsplanen skal revideres. Det får 
betydning for driftsbudgettet, da den forventede drifts-besparelse i 
forbindelse med moderniseringen ikke opnås. 
Med hensyn til regnskabet ser budgettet ud til at holde. 
- Affald & genbrug 
I forhold til den tidligere udmeldte takststigning forventes en stigning på 
yderligere 1,5% i forbindelse med oprettelsen af et nyt § 60 affaldsselskab. 
Med hensyn til regnskabet afventes en orientering på Brugergruppemødet 
om forventningerne. 

 
6. Status på fjernvarme 

- Revision af Tekniske- og Almindelige forskrifter 
Der overvejes en ændring af Tekniske- og Almindelige forskrifter, i 
forbindelse med at forsyningen forventer at overtage ejerskabet af ledninger 
frem til sokkel, som det er nu, ejer forsyningen ledningerne frem til skel, 
men drifter frem til sokkel. En overtagelse kan ske med en 
kommunalbestyrelsesbeslutning. 
Arbejdet med ny regulering af fjernvarmeområdet (som lavet på 
vandområdet tidligere), er sat på stand-by i forbindelse med 
regeringsskiftet, der afventes endelig politisk udmelding fra den nye 
regering- 
- Ændring fra 10 til 12 rater i 2021 
I forbindelse med budgetforliget er det besluttet at ændre fra 10 til 12 rater 
årligt. 

 
7. Status på udebelysning 

- Reduktion af anlægsbudgettet i 2020 
Se punkt 5 pind 2 
Pia Larsen gjorde opmærksom på manglende afmærkning i forbindelse 
med renovering af stibelysningen på Damgårdsstien, fortovet var spærret 
så fodgængerne skulle ud på cykelstien, det var meget uheldigt, at det 
gamle lys blev fjernet, inden der var sat nyt op. 
Steen Westring oplyste, at det er en fejl fra entreprenørens side, samt at 
forvaltningen ikke havde været gode nok til at føre tilsyn, hvilket han 
beklagede. 
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Rudi Tobisch gjorde opmærksom på problemer med tunnelen under 
Roskildevej ved Herstedlund skole, det er problematisk at køre fra en meget 
oplyst tunnel ud på en mørk sti. 
Sten Westring orienterede om, at det er meningen, der skal være mere lys i 
tunnelen om dagen end om aftenen/natten, men der kan være fejl på, det vil 
blive undersøgt. 
Karsten Wenneberg roste forsyningen for, at der nu er kommet lys på den 
kommunale sti gennem Albertslund Vest 6. 

 
8. Status på affald & genbrug 

- Nyt fælleskommunalt §60 affaldsselskab 
Blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 5. november, og er nu vedtaget i 
alle berørte kommuner, selskabet skal bo i Farverland, der vil komme en 
grundig orientering på Brugergruppemødet i december. 
- Den nationale affaldsplan i høring fra 1. januar 2020 
Høringen er udskudt indtil videre. 
- Kommunal affaldsplan 2020-2024 
Behandles på Brugergruppemødet i december. 
- Priser for affaldstakster i kommuner, der ikke er en del af IPT, 

eksempelvis Glostrup og Høje-Taastrup  
(bilag klar til Brugergruppemødet) 

Der blev delt et bilag ud på mødet, det kræver nogen forklaring, den 
kommer på Brugergruppemødet i december. 
Povl Markussen ønskede, at der på Brugergruppemødet blev en debat om 
plastindsamlingen- Povl mener der er brug for en ordentlig forklaring på 
problematikken med genanvendelsesprocenten, det er vigtig at fastholde 
plastindsamlingen og komme med en mere konkret forklaring, eventuelt ved 
at genoptage de små streamere i Albertslundposten. 

 
9. Orientering fra forvaltningen 

- Status fra arbejdsgruppen om ladestandere 
(Bilag klar til Brugergruppemødet) 
Der blev delt et bilag ud på mødet, der er planlagt pilotprojekt på tre 
lokationer i 2020. 

- Fra Sekretariatet for Politik og Ledelse har vi modtaget en invitation til 
fællesmøde. På økonomiudvalgsmødet den 1. oktober 2019 blev det 
besluttet, at det planlagte integrationsrådsmøde den 7. januar 2020 skal 
erstattes med et fællesmøde for Folkeoplysningsudvalget, 
Sundhedsrådet, Handicaprådet, Naturgruppen, Idrætsrådet, 
Brugergruppen, Udsatterådet, Ældrerådet, Ungerådet og 
kommunalbestyrelsen. Mødet er på nuværende tidspunkt sat til at vare 
fra kl. 19.00 – 22.00 i Kommunalbestyrelsessalen. Der kommer mere 
information omkring program og indhold for fællesmødet på et senere 
tidspunkt. 
(Orienteringsmail sendt til hele Brugergruppen 22.10.2019) 
Afventer mere fra Sekretariatet for Politik og Ledelse. 
 

10. Evaluering af Brugergruppetur den 18. september 
Steen Westring oplyste, at selv om det var en god tur, burde den have 
været aflyst på grund af manglende tilmeldinger. 
Fremover bør det måske være ad-hoc ture, når der er aktuelle emner. 
Mulighed for at holde temamøder i stedet blev drøftet. 
 

11. Eventuelt 
Intet. 

 


