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Afbud: Brugergruppen – se liste 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Arne Borg, Risby, efterlyste materialet på Brugergruppens hjemmeside. 
Der var mange nye deltagere – Forvaltningen præsenterede sig enkeltvis. 
Dagsorden godkendt. 

 
2. Direktør i By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse Kristine Klæbel er inviteret 

til Brugergruppemødet den 25. august 
Kirstine Klæbel er startet den 1. marts, som følge af Corona-restriktioner er 
det først nu muligt at deltage i et Brugergruppemøde. 

 

Mødesager/notater der skal videre til politisk 
behandling/orientering: 
 
3. Handleplan for fjernvarme 

Udsat fra mødet den 3. juni 2021 – bilag vedlagt dagsorden. 
Steen Westring orienterede kort om baggrunden for at revidere 
Handleplanen for fjernvarme, blandt andet er liberaliseringen sat på stand 
by, der er kommet ny lovgivning i form af, at tilslutnings- og 
forblivelsespligten er bortfaldet, VEKS har lavet nye strategier og aftaler, 
sidst men ikke mindst den enorme byudvikling der er under vejs. 
Handleplanens oprindelig 13 hovedpunkter, er udvidet til 14 hovedpunkter, 
med tilføjelsen af ”Plan for byudvikling”. 
Arne Borg, Risby, henviste til pkt. 13 ”Plan for varmeforsyning af områder 
uden fjernvarme”, bliver de områder kortlagt, i Risby har mange allerede 
skiftet fra oliefyr til anden varmekilde, men eksempelvis Risby Studierne 
kan ”poppe op” som en stor forbruger. 
Henrik Dahlberg, grundejerforeningen Rødager, hvilken betydning har det 
for nedlæggelse af gas i Herstedøster Villaby. 
Steen Westring oplyste, at der arbejdes med mulighederne for 
gaskonvertering. 
Brugergruppen tilslutter sig handleplanen og sender den videre til politisk 
behandling. 

 
4. Budget og takster: 

Fjernvarme 
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Bilag vedlagt dagsorden. 
Steen Westring gennemgik forslaget til takster for 2022. Som følge af et 
akkumuleret overskud på 22 mio. kr., reduceres taktsten i 2022 med ca. 
10%, i 2023 vil den være tilbage på 2021-niveau. Forvaltningen har 
undersøgt mulighederne for at hensætte beløbet til fremtidige projekter, det 
er ikke muligt. 
Jette Sauer, grundejerforeningen Valnøddegården, efterlyste 
takstberegning for lejligheder, som det der er lavet på et ”standardhus” på 
130 m2. 
Steen Westring henviste til, at der også er en beregning på et ”standardhus” 
på 100 m2. 
Rudi Tobisch, grundejerforeningen Godthåbsparken, gjorde opmærksom 
på, at metoden ikke kan bruges i lejligheder med fordampningsmåler. 
Bendte Egenhardt, Den Østrigske Villaby, undrer sig over en takststigning 
på 100% for målertaksten. 
Steen Westring oplyste, at det skyldes, at vi nu er begyndt at afvikle 
økonomien for udskiftning af målere. 
Steen Westring oplyste, at TAO-taksterne ikke er påvirkelige i samme grad 
som varmetaksten. 
Bendte Egenhardt, Den Østrigske Villaby, ønskede oplyst, om TAO-
ordningen ikke skulle være et hvile-i-sig selv-projekt. 
Steen Westring oplyste, at det skal det, og det er det. 
Brugergruppen godkender budget og takster og sender sagen videre til 
politisk behandling. 

 

Sager til behandling/beslutning i Brugergruppen: 
 
 

Sager til drøftelse i Brugergruppen: 
 
5. Budget og takster 

Affald & Genbrug 
Bilag sendes den 18. august. 
Marie Guldborg indledte med at gøre opmærksom på, at den politiske 
behandling af budget og takster for Affald & Genbrug i år er anderledes.  
Forvaltningen afventer høringssvar til det nye Affaldsregulativ, der er i 
høring til 25. september. Ligeledes er der fortsat ikke faldet en afgørelse i 
”momssagen” og Ressourceindsamling A/S har varslet prisstigninger på op 
til 40%.  
De takster, der præsenteres i dag, er kun til orientering. Det endelige 
budgetforslag og forslag til takster behandles på det ekstraordinære 
brugergruppemøde den 25. oktober. 
Jens Granholm oplyste, at der især er en særlig grund til de forventede 
takststigninger. Denne er, at Ressourceindsamling A/S har et månedlig 
driftsunderskud på 1,6 mio. kroner. 
Bent Jørgensen, Albertslund Vest afdeling 2, synes, at Genbrugsstationen 
er blevet en meget dyr post i budgettet og spurgte til, hvor meget 
genbrugsstationen fylder procentmæssigt. Han spurgte også, om det er 
muligt at spare andre steder? 
Marie Guldborg oplyste, at Genbrugsstationen er en vigtig brik i indsatserne 
i Klimaplanen og i forhold til "Cirkulær Økonomi" - tiltag. Det er derfor vigtigt, 
at Genbrugsstationen fungerer optimalt og generelt styrkes. 
Henrik Dahlberg, grundejerforeningen Rødager, mente, at den proces, der 
har været gennem de sidste år, nu er tilbage ved udgangspunktet. 
Marie Guldborg medgav, at det kan virke sådan. De nye tiltag skyldes  
udefra kommende bindinger. Der er ikke mindst kommet ny lovgivning. 
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Helle Bernstein, andelsboligforeningen Antaresvænget, er bekymret over, 
hvor meget taksterne forventes at stige med de nye sorteringskrav. Kan der 
ikke søges dispensation, som de fynske kommuner har gjort? 
Hans-Henrik Høg oplyste, at forvaltningen har hørt om ønskerne fra de 
fynske kommuner, men tror ikke, det i øjeblikket er en mulighed. Den 
nuværende tilgang baserer sig på kildesorting, de "fynske" input er et brud 
med. 
Leif Pedersen oplyste, at der i øjeblikket er mange overvejelser i forhold til 
taksterne. 
John Frimann, grundejerforeningen Poppelhusene, undrede sig over, at der 
i budgettet er takster for stativordninger. Han spurgte til, om det ikke er 
meningen, at disse skal udfases, og vil kommunen købe de gamle stativer 
tilbage? 
Marie Guldborg oplyste, at kommunen ikke køber stativer tilbage, samt at 
stativordningen, hvis der gives dispensation til at den kan fortsætte, kun vil 
fortsætte i en meget kort årrække. 
Hans Erik Sølby, AB Miravænget, oplyser, at der er udfordringer i 
"vængerne". Er der mulighed for, at de kan få hjælp og hvorfra? 
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, oplyste, at Verdensmål Centret 
kommer rundt til alle boligområder. 
Bendte Egenhardt, Den Østrigske Villaby, efterlyste kriterier for 
dispensation for stativordninger. 
Marie Guldborg oplyste, at det er en konkret vurdering i hver enkelt sag. 
Henrik Dahlberg, grundejerforeningen Rødager, spurgte til, at når et 
område har molokker til genanvendeligt affald samt rest/madaffald ved 
boligen, er der så mulighed for dispensation, således at denne ordning kan 
beholdes i sin nuværende form? Hvis det ikke er muligt, er dette stærkt 
utilfredsstillende og i modstrid med kommunens tidligere tilgang. 
Leif Pedersen henviste til, at det er vigtigt at få sådanne input med i de 
høringssvar, der sendes ind fra de enkelte områder. Det giver politikkerne 
en større viden om, hvad der er vigtig for borgerne, når de skal behandle og 
beslutte den endelige Affaldsplan. 
Marie Guldborg oplyste, at der i de indsendte høringssvar også meget 
gerne må være spørgsmål, hvis man eksempelvis ønsker en uddybning af 
noget. Det giver både forvaltningen og politikkerne så meget som muligt at 
forholde sig til og beslutte ud fra. 

 
6. Klimaregnskab (Grønt Regnskab) 

Mødesag vedlagt dagsorden. 
Marie Guldborg orienterede om, at Klimaplanen blev vedtaget af 
kommunalbestyrelsen i juni, deraf følger, at der fremover skal udarbejdes et 
Klimaregnskab. 
Leif Pedersen orienterede om, at han havde bedt om, at Brugergruppen 
drøftede sagen om Klimaregnskab, så bemærkninger herfra kan 
indarbejdes, inden den politiske behandling,  
Hans-Henrik Høg orienterede om, at Klimaregnskabet erstatter Grønt 
Regnskab, der med årene er blevet meget omfattende. 
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, er enig i, at det er vigtigt, at 
tallene er enkle og gennemskuelige i forhold til målsætningerne. Blandt 
andet i forhold til beslutningen om at plante 500.000 nye træer, der skal 
derfor måles på hvordan træplantningerne skrider frem. At måle på 
biodiversitet er naturligvis også fint, men ikke i modstrid med at måle på 
skovrejsning/træplantning. Det bør også synliggøres, om antallet af biler 
stiger eller falder. 
Hans-Henrik Høg, fortalte, at dette allerede var rettet til, og at nogle af de 
grunddata der ligger i det, i Klimaregnskabet vil være forhold som antal biler 
i Albertslund med videre. Det er målsætningen, at langt de fleste tal og 
tendenser skal ligge klar i marts måned. 
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Jette Sauer, grundejerforeningen Valnøddegården, ønskede oplyst, om 
man senere måtte komme med in-put/ønsker til Klimaregnskabet. 
Hans-Henrik Høg oplyste, at der hvert år vil blive en evaluering, så 
regnskabet hele tiden kan justeres og tilpasses. 

 

Orientering om: 
 
7. Generelle krav i forhold til lokalplaner 

Marie foreslog på sidste Brugergruppemøde, at Forvaltningen udarbejder et 
oplæg – udsættes til den 2. december. 
Leif Pedersen orienterede om, at Forvaltningen desværre ikke var klar med 
et oplæg, men det vil være færdigt til mødet i december. 

   
8. Ladestandere 

Orientering fra møde i ad hoc arbejdsgruppen den 18. august. 
Steen Westring orienterede om, at gruppen har afholdt to møder, 
hovedfokus har været, mulighederne for etablering af ladestandere i 
boligområder med fællesparkering. Boligområdet Lange Eng har 
ladestanderadgang med betalingsapp, i Godthåbsparken er der i øjeblikket 
et forsøg med 2 betalingsladestandere, der vil køre mindst en måned mere. 
Grundejerforeningen Stadionparken har besluttet at etablere 118 
ladestandere. Der er i øjeblikket 36 ladestandere til den kommunale bilpark, 
de kan ikke bruges af borgere, derudover er der 61 betalingsladestandere i 
kommunen. 
John Frimann, grundejerforeningen Poppelhusene, gjorde opmærksom på, 
at Clever har en app, hvor men kan se ledige ladestandere. 
Helle Bernstein, andelsboligforeningen Antaresvænget, spurgte til 
tidshorisonten for arbejdsgruppen. 
Steen Westring oplyste, at der forventes en plan for strategien inden 
udgangen af 2021. 
Bendte Egenhardt, Den Østrigske Villaby, anbefalede, at se på 
Stadionparkens hjemmeside. https://stadionparken.dk/ 
Jeanne Mikkelsen, andelsboligforeningen Vegavænget, spurgte om der må 
sættes ladestandere op, hvis der er enighed i foreningen. 
Steen Westring oplyste, at hvis det er en privat parkeringsplads, er der 
ingen problemer.  
Rudy Tobisch, grundejerforeningen Godthåbsparken, ønskede oplyst, 
hvordan man klarede problemerne, når den enkelte beboer ikke har 
privatparkering.  
Det blev oplyst, at Stadionparken har privat parkering. 
Jette Sauer, grundejerforeningen Valnøddegården, efterlyste en 
undersøgelse af interessen for ladestandere. 
Tove Jensen, VA afd. 4 Syd, spurgte, om der er en statistik på incitement til 
elbil, hvis der er let adgang til ladestander. 
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, anbefalede at tænke stort i 
forbindelse med etablering af ladestandere. 
Bendte Egenhardt, Den Østrigske Villaby, oplyste, at ud af foreningens 26 
familier, er der i øjeblikket 2 familier, der ønsker elbil. 

 
9. Orientering fra formanden 

Leif Pedersen orienterede om, at der i øjeblikket bruges rigtig meget tid på 
lokalplaner, masterplaner og boligbyggeri.  

  
10. Fra Forvaltningen 

- Grøn Dag den 18. september v/Hans-Henrik Høg 
Hans-Henrik Høg oplyste, at der inden for kort tid, vil blive udsendt en 
folder. 

- Fjernvarme v/Steen Westring 

https://stadionparken.dk/
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Sten Westring orienterede om, at: 
Udskiftning af ledninger på Egelundsvej er afsluttet, det forventes, at 
der inden for kort tid lægges ny asfalt. 
Roholmparken forventes i gang inden for kort tid. 
I forbindelse med arbejdet med gaskonvertering, har Forvaltningen bedt 
en rådgiver om at udarbejde projektforslag, der er regnet på 
konvertering i Herstedøster Villaby, her ser mulighederne meget 
fornuftige ud, beregningerne for Herstedøster Landsby er knap så 
positive. Forvaltningen arbejder videre med begge områder. 

- Udebelysning v/Steen Westring 
Steen Westring oplyste, at anlægsopgaver, samt drift og vedligehold 
skal i udbud i 2022, tidligere har der været en leverandør på hver 
opgave, fremover ønskes kun én leverandør, der udfører begge dele. 
Udskiftning af belysning i Vridsløselille Landsby er i gang. 
Der arbejdes på et stykke af Taastrupstien, samt i nogle tunneller. 
Stadionparken har valgt selv at finansiere udskiftning af belysningen, 
dette kan derfor sættes i værk straks. 
Lene ?, andelsboligforeningen Antaresvænget efterlyste lys på 
trapperne til og fra bus/tunnel på Godthåbsstien. 
Steen Westring, bad hende sende en mail. 
Helle Bernstein, andelsboligforeningen Antaresvænget, efterlyste en 
tidshorisont for udskiftning af vej- og stibelysning. 
Bendte Egenhardt, Den Østrigske Villaby, efterlyste forklaring på 
økonomien i udebelysningen. 
Hans Erik Sølby, AB Miravænget, undrede sig over, at DOLL, der 
tidligere var førende, ikke var særlig synlig mere. 
Steen Westring oplyste, at DOLL ikke er et rent Albertslund projekt, 
men et samarbejde med flere andre (blandt andet GATE 21). 
Steen Westring henviste til belysningens hjemmeside, hvor mange 
oplysninger om økonomi og planer kan findes. 

- Vand & Spildevand v/Hans-Henrik Høg: 
 Det er aftalt med HOFOR, at de forventes at deltage 

Brugergruppemødet den 2. december 
 Hans-Henrik Høg orienterede kort, om, at: 
 Der er taget en ny sluse i brug ved Kanalen, der gør det lettere, at styre 

vandstanden. 
 Renden fra Vandhaverne til St. Vejle Å er blevet brinksikret. 
 Der mangler nu kun oprydning ved Svinepytten. 
 HOFOR melder ikke takster ud på nuværende tidspunkt, men de 

forventer ikke store ændringer 
 Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, orienterede om, at HOFOR 

vil invitere til NGO-møde tirsdag den 28. september, invitation sendes 
ud senere.  

- Affald & Genbrug v/Hans-Henrik Høg: 
 Status på høringssvar til Affaldsplanen 
 Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget høringssvar. 
 Ekstraordinært Brugergruppemøde om Affaldsplanen den 25. oktober 

2021, kl. 17.30, der sendes materiale ud senest den 14. oktober. 
 
11. Eventuelt 

John Frimann, grundejerforeningen Poppelhus, efterlyste cykelsti på den 
del af Stensmosevej, der har været overvejelser om at lukke. 
Leif Pedersen henviste spørgsmålet til Miljø- & Byudvalget. 
 
I forbindelse med, at kommunen har fået ny hjemmeside er her relevante 
link: 
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https://albertslund.dk/politik/raad-og-naevn/interne-raad-og-
naevn/brugergruppen 
 
https://fjernvarme.albertslund.dk/ 
 
https://belysning.albertslund.dk/ 
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