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1. Godkendelse af dagsorden
Leif Pedersen bød velkommen og bad samtidig om, at alle så vidt muligt
overholdt ”spillereglerne” for mødet på Zoom, da vi skulle gennem en meget
lang dagsorden.
Mødesager:
2. Brugergruppens Årsberetning 2020
Jan Saltoft Andersen, Andelsboligforeningen Milebuen, gjorde opmærksom
på, at det er svært at se, det er Brugergruppens Årsrappport, der skrives
mere om Forvaltningen og Forsyningen end om Brugergruppen. Foreslog at
der fremover fokuseres mere på Brugergruppens arbejde.
Leif Pedersen opfordrede til, at det blev tænkt ind i de fremtidige
Årsberetninger fra Brugergruppen.
Brugergruppen godkendte Årsberetningen, der fremsendes til orientering i
MBU og KB.
3. Albertslund Forsynings Årsrapport 2020
Leif Pedersen gjorde opmærksom på, at Forsyningens Årsrapport er til
orientering, men kan uddybes efter ønske.
Jan Saltoft Andersen, Andelsboligforeningen Milebuen, gjorde opmærksom
på, at der er en fejl på side 7 midtfor – overskud 13.851 mio. kr..
Steen Westring lovede at rette fejlen, inden materialet sendes videre til
MBU og KB.
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, bad om, at der blev orienteret
om projektet med shunts på Porsager på Brugergruppemødet i juni.
Brugergruppen tog Årsberetningen til efterretning, den fremsendes til
orientering i MBU og KB.
4. Årsberetning og Regnskab 2020 for Agenda Center Albertslund – nu
Albertslund Verdensmål Center
Tove Jensen, formand for Albertslund Verdensmål Center, orienterede om
det arbejde, der trods aflysninger på grund af Corona, har været muligt at
gennemføre. Samt at Centret i forbindelse med deres 25 års jubilæum 1.
januar 2021 havde skiftet navn.
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Jan Saltoft Andersen, Andelsboligforeningen Milebuen, gjorde opmærksom
på, at der fortsat er fejl i det materiale der er sendt ud.
Hans-Henrik Høg oplyste, at alle fejl er rettet efter materialet kom ud.
Brugergruppen godkendte Regnskabet, der fremsendes til godkendelse i
MBU, ØU og KB.
Orienteringssager:
5. Valg til Arbejdsgruppen
På valg for perioden 2021-2023:
Bent Jørgensen – ejerboliger - genopstiller
Birthe Y. Nielsen – lejeboliger - genopstiller
Povl Markussen – lejeboliger - genopstiller
Rudi Tobisch – ejerboliger – genopstiller
Der var ingen nye kandidater – alle blev genvalgt.
Leif Pedersen ønskede på vegne af Brugergruppen tillykke og takkede for,
at alle fortsætter arbejdet i både Arbejds- og Brugergruppen.
Valgt for perioden 2020-2022:
Jens Klindt – ejerboliger
Karsten Wenneberg – lejeboliger
Lars Bremer - lejeboliger
Pia Larsen – ejerboliger
6. Grøn Dag 2021
Hans-Henrik Høg orienterede om, at man har besluttet at flytte Grøn Dag til
den 18. september 2021 i håb om, at det på det tidspunkt er muligt at
samles uden for mange restriktioner. Der vil blandt andet være fokus på
efterårshaven.
Hans Kristian Andersen, VA afd. 4 Række, bad om, at der blev sendt
materiale ud, der kunne bruges i deres beboerblad.
7. Folder ”Brugergruppen – en vej til medindflydelse”
Forvaltningen har udarbejdet en opdateret version, i forbindelse med at der
kommer flere nye boligområder i løbet af de næste år.
Leif Pedersen orienterede om Forvaltningens udkast og bad om
kommentarer og bemærkninger.
Arne Borg, Risby, gjorde opmærksom på, at der i fjerde afsnit af
Brugergruppens rolle står ”planen er, at hele byen fra 2026 kan forsynes
med lavtemperatur”, dette er ikke korrekt, der er områder blandt andet
Risby, hvor det ikke gælder.
Jan Saltoft Andersen, Andelsboligforeningen Milebuen, gjorde opmærksom
på, at der i tredje afsnit af Brugergruppens rolle står ”andelsboligselskab”,
det hedder ”andelsboligforening”, samt at tredje afsnit af Kender du
Brugergruppen?, skal skrives om, det er ikke korrekt, at Brugergruppen kan
afstå at tiltræde indstillinger og sende dem tilbage til Miljø- og
Teknikforvaltningen.
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, foreslog, at Arbejdsgruppen i
samarbejde med Forvaltningen færdiggør folderen.
8. Orientering om fjernvarme
Steen Westring orienterede om, at:
- Nye bestemmelser – orientering fra ad hoc arbejdsgruppen
Arbejdet pågår, bestemmelserne forventes klar til fremlæggelse i
Brugergruppen på mødet den 3. juni 2021.
- Revision af handleplanen
Handleplanen opdateres og forventes færdig inden sommerferien.
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Andet
1. Det forventes, at der underskrives en ny rammeaftale for
entreprenørydelser inden påske.
2. Porsager shunten ”test-køres”, er del af et EU-projekt, efter ønske
fra Brugegruppen, er det et punkt til orientering på
Brugergruppemødet den 3. juni 2021.
3. Servicebesøg for udskiftning af o-ringe pågår stadig, forventes
færdigt inden sommer. Der er inden servicebesøgene indmeldt ca.
150 utætte o-ringe..

9. Orientering udebelysning
Steen Westring orienterede om, at:
- Der skal moderniseres udebelysning for 5 mio. kr. i 2021, blandt andet:
1. Vridsløselille Landsby, de 3 andre landsbyer blev renoveret i 2020.
2. En del tunneler.
3. Adskillelse af udebelysning, så alt elforbrug bliver målt – et lovkrav.
4. Der er allerede lavet nyt ledelys på Herstedøstervej gennem
Vestskoven.
5. Nyt ledelys på Rovej.
6. Modernisering af udebelysning i boligområder der selv finansierer
undersøges.
7. En ny moderniseringsplan er under udarbejdelse.
Helle Iversen, Herstedvester Landsby, roste afdelingen for et godt
samarbejde og flot arbejde.
10. Orientering om ladestandere
Der skal nedsættes en ad-hoc arbejdsgruppe.
Leif Pedersen orienterede om, at der er tanker om at nedsætte eller
”genoplive” den tidligere ad-hoc arbejdsgruppe. Ifølge kommunaltilsynet må
den enkelte kommune ikke investere i ladestandere til privat brug, kun til
egen drift. Miljø- og Byudvalget skal på næste møde drøfte, hvad det
betyder for Albertslund.
Punktet overføres til Brugergruppemødet den 3. juni 2021.
11. Orientering fra HOFOR
Hans-Henrik Høg orienterede, på vegne af HOFOR, om, at:
- Blødgøringsanlægget på Værket ved Marbjerg er sat i drift, det har på
nuværende tidspunkt kun en lille indvirkning på vandet i Albertslund.
- Skottet ved Vandhaverne er ved at blive udskiftet, det, der blev sat op i
forbindelse med renoveringen for 5 år siden, har ikke virket optimalt.
12. Orientering om affald & genbrug
Leif Pedersen gjorde opmærksom på, at punktet ikke er et beslutningspunkt
men et debatpunkt, samt at indlægget er delt op i tre afdelinger med en
spørgerunde efter hver afdeling.
1. Introduktion til de nye regler på affaldsområdet og hvad de kommer til
at betyde for affaldsordningerne i Albertslund.
Folketingets partier har indgået en klimaaftale, der har resulteret i en ny
affaldsbekendtgørelse og to nye vejledninger, der sammen skal sikre
en øget og strømlinet affaldssortering i hele landet, samt øge mængden
og kvaliteten af det affald, der kan, genanvendes og mindske andelen
af affald der forbrændes.
Der skal fremover indsamles 10 fraktioner ved husstanden eller
husstandsnært, der skal være ensartet sortering i hele landet både for
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husholdninger, erhverv og offentlige rum. Der må maksimalt være 4
beholdere på matriklen.
Det nye for Albertslund er, at der skal indsamles mad- og
drikkekartoner fra 2021 og tekstiler fra 2022. Pap skal indsamles i
beholder på matriklen og stativordninger (sække) skal udfases.
Kildesortering skal fortsat være standard, dog er der mulighed for at
blande enkelte udvalgte affaldstyper. Vestforbrænding (VF) anbefaler,
ud fra en økonomisk og miljø- og afsætningsmæssig vurdering, at plast
og mad- og drikkekartoner blandes i samme kammer. Ud fra en
tilsvarende vurdering, anbefaler VF, at kommunerne fortsætter med den
nuværende beholderløsning, suppleret med en ekstra 240 liter
enkammer beholder til pap. Forvaltningen vil, i enighed med de øvrige
IPT kommuners forvaltninger, indstille, at Albertslund Kommune følger
VFs anbefalinger.
De største ændringer vil ske i de nuværende affaldsordninger 1, 2 og 3,
det vil sige, de ordninger der helt eller delvist har individuelle beholdere.
Enfamiliehuse på egen grund, der i dag har individuelle beholdere til
mad/rest på matriklen og fælles beholdere hustandsnært til de øvrige
affaldsfraktioner (ordning 1), vil fremover som udgangspunkt skulle
have individuelle beholdere til alle affaldsfraktioner på egen matrikel.
For boligtyper, som fx tæt lav eller rækkehuse, hvor de fysiske forhold
ikke tillader alle 4 beholdere på matriklen, vil alle affaldsfraktioner
fremover skulle indsamles husstandsnært i fælles beholdere.
For affaldsordningerne 4, 5 og 6, der har fælles beholdere til alle
fraktioner, vil hyppigere tømninger eller flere beholderne til plast og
mad- og drikkekartoner være den eneste ændring.
SPØRGSMÅL TIL OPLÆGGETS DEL 1
Jonas Karman, Grundejerforeningen Stadionparken, gjorde
opmærksom på, at mange rækkehuse vil have problemer med plads til
4 beholdere, der vil derfor være ønske om at bevare miljøspots.
Birte Kvamm oplyste, at hvis der ikke er plads de fire beholdere på
matriklen skal alt affaldet ifølge vejledningen1 afhentes husstandsnært i
fælles miljøspot.
Carsten Dahl, Grundejerforeningen Platanparken, ønskede uddybning
af ordning 1, der i dag består af 2 sække og 4 nedgravede molokker, er
det ikke muligt at fortsætte med den ordning?
Birte Kvamm oplyste, at sækkene skal udfases. Af vejledningen
fremgår det, at det er væsentligt at rest indsamles samme sted som de
øvrige affaldstyper.
Jan Saltoft Andersen, Andelsboligforeningen Milebuen, gjorde
opmærksom på, at det er vigtigt med klare definitioner, når man skal
”sælge” en ordning og efterlyste en bedre sorteringsvejledning end den
Miljøstyrelsen har sendt ud.
Birte Kvamm oplyste, at Miljøstyrelsens sorteringsvejledning vil være
den gældende fremover i hele landet. Der vil på nationalt plan blive
gennemført sorteringskampagner i 2021 og 2022, som måske bidrager
med yderligere materiale og vejledning.

1

Miljøstyrelsens omtalte nye ”Vejledning om indsamling af husholdningsaffald”. Link
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9926
Side 4 af 10

Referat

Hans Kristian Andersen, VA afd. 4 Række, blandet plast og mad- og
drikkekartoner, gælder det også i de nedgravede beholdere og hvad er
ITP-kommuner?
Birte Kvamm oplyste, at sammenblandingen også gælder i de
nedgravede beholdere.
Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk ejer i dag i
fællesskab renovationsfirmaet Ressourceindsamling A/S, som
Indsamler På Tværs (IPT) i de fem kommuner.
Bastian Eibner, Grundejerforeningen Snebærhaven, ønskede
præciseret, om det er et krav med 4 beholdere, hvis der er plads på
matriklen.
Birte Kvamm oplyste, at ifølge vejledningen er svaret ja.
Thomas Christensen, Herstedøster Villaby, der er investeret i dyre
stativer, samt for nogle beboeres vedkommende også i beholdere til
pap og/eller haveaffald, det kan betyde, at nogle husstande kan ende
med 5 – 6 beholder på matriklen.
Birte Kvamm oplyste, at grundejere som standard maksimalt kan
pålægges fire beholdere på matriklen i den kommunale affaldsordning.
Herudover beslutter grundejer selv, om de vil have andre beholdere til
fx haveaffald, som ikke er obligatorisk.
Hans Kristian Andersen, VA afd. 4 Række, når boligområdet har
nedgravede molokker = 7 fraktioner, skal der så flere molokker til?
Birte Kvamm oplyser at det ikke er forvaltningens vurdering på
nuværende tidspunkt. I boligområder med fælles nedgravede beholdere
til alle affaldsfraktioner, forventes eneste ændring at være hyppigere
tømning af beholderen til plast, da den fremover også skal indeholde
mad- og drikkekartoner. VF er i gang med et nyt udbud om indsamling i
nedgravede beholdere, hvor der er fokus på muligheden for hyppigere
tømning af denne fraktion.
Henrik Dahlberg, Grundejerforeningen Rødager, oplyste, at
foreningerne i Snebærhaven har en ordning med beholder eller stativer
og nedgravede molokker, det er svært at se, hvordan der kan udvides,
forudser der bliver problemer med nok plads til ekstra nedgravede
beholdere.
Birte Kvamm oplyser, at forvaltningen sammen med de boligområder,
der har investeret i nedgravede beholdere, må arbejde på at finde de
bedst mulige løsninger.
Rudi Tobisch, Grundejerforeningen Godthåbsparken, foreningen
indsamler selv affald hos den enkelte borger, det kan vel fortsætte
uændret?
Birte Kvamm oplyser, at det er forvaltningens nuværende vurdering, at
indsamlingen kun vil skulle tilpasses de nye regler, hvis kommunen
overtager indsamlingen inde i boligområdet.

2. Forslag til hvordan vi kan implementere de nye krav i boligområderne
Albertslund kommune har bedt Miljøstyrelsen om udsættelse til 31.
december 2022, men forventer ikke et positivt svar. Miljøstyrelsen er
samtidig orienteret om, at kommunen vil implementere hurtigst muligt,
men under hensyntagen til borgerindragelse i forbindelse med
løsninger omkring nedlæggelse af stativordningerne.
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Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan, der blandt andet indeholder et
ekstraordinært Brugergruppemøde i september 2021.
Der arbejdes på et brev til boligområderne, om betydningen af
ændringerne i det enkelte boligområde, samt krav om adgangsforhold,
lokalplaner, mulige løsninger, estimat af etablerings- og driftsudgifter.
Forvaltningen er også klar til at komme ud i det enkelte boligområde for
at gennemgå mulige løsninger og samt aftale mulig tidsplan.
SPØRGSMÅL TIL OPLÆGGETS DEL 2
Jan Saltoft Andersen, Andelsboligforeningen Milebuen, ønskede oplyst,
hvordan det besluttes, hvilke løsninger der er mulige, og hvorfor kan
der ikke fortsættes med en kombineret ordning?
Birte Kvamm oplyste, at det eneste der hindrer en kombineret ordning
er Miljøstyrelsens vedledning.
Jan Saltoft Andersen, Andelsboligforeningen Milebuen, gjorde
opmærksom på, at cirkulærer og vedledninger ikke har retsvirkning.
Birte Kvamm bekræfter, at den nye vejledning ikke har retsvirkning,
men er Miljøstyrelsens vejledning til, hvordan kommunen skal fortolke
den nye affaldsbekendtgørelse, så vi i Danmark kommer i mål med
opfyldelsen af EUs krav til høj genanvendelse og med intentionerne
bag den nationale klimaaftale.
Bastian Eibner, Grundejerforeningen Snebærhaven, ønskede oplyst,
hvor meget lokal selvbestemmelse, der er mulighed for, samt om
etableringsomkostningerne vil blive pålagt den enkelte grundejer?
Birte Kvamm oplyste, at boligområderne lokalt har medbestemmelse
indenfor de rammer, som vejledningen udstikker. Med undtagelse af de
todelte beholdere, har det indtil nu været praksis i Albertslund, at
grundejer selv betaler og vedligeholder sit renovationsudstyr.
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, gjorde opmærksom på, at
de enkelte boligområder ikke skal træffe endelige beslutninger på
nuværende tidspunkt, det er vigtigt at vente, til det endelige regulativ er
vedtaget i november.
Birte Kvamm oplyste, at det er vigtigt, at boligområderne af hensyn til
den videre planlægning, allerede nu sammen med forvaltningen
planlægger, hvilke affaldsløsninger boligområdet skal have
fremadrettet, men at ændringer ikke må igangsættes, før regulativet er
endeligt vedtaget i november.
Hans Kristian Andersen, VA afd. 4 Række, ønskede oplyst, om der
allerede nu er et udkast til et brev og er det muligt, at det kan komme
ud allerede nu?
Birte Kvamm oplyste, at der ikke på nuværende er et udkast til brev
klar, men det forventes, at være klar til udsendelse i løbet af april/maj
måned.
Jette Sauer, Grundejerforeningen Damgårdslunden/Valnøddegården,
ønskede oplyst, om det lokale affaldsregulativ bliver udarbejdet inden
for det næste halve år?
Birte Kvamm oplyste, at der i øjeblikket arbejdes på et udkast, der skal
til politisk behandling, hvorefter det skal i høring inden den endelige
politiske vedtagelse i efteråret.
Helle Iversen, Herstedvester Landsby, ønskede oplyst, om:
a) brevet sendes til foreningen eller den enkelte husstand,
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b) den enkelte forening selv kan bestemme eller er det kommunalt
bestemt
c) er det muligt selv at vælge udseende af beholdere?
Birte Kvamm oplyste, at brevet sendes til de enkelte bestyrelser. Indkøb
af beholdere sker via et udbud som VF står for. Når der træffes
beslutning i boligområdet, er det i samarbejde med forvaltningen, så det
sikres, at løsningerne er i overensstemmelse med vejledningen.
3. Drøftelse af mulige omkostningsreduktioner, der kan modsvare de
stigninger i affaldsgebyret, der er afledt af nye krav.
Udover stigninger i affaldsgebyret som følge af kravene til øget og
strømlinet affaldssortering, er der yderligere tiltag, som får indflydelse
på gebyret.
Der er krav om, at kommuner, der tilbyder storskraldsordninger, skal
sikre mest muligt genbrug og genanvendelse af storskraldet, det vil
sige, at det indsamlede storskrald fremover skal eftersorteres.
Klimaaftalen medfører også flere opgaver på genbrugsstationen, med
krav om et obligatorisk område til direkte genbrug. Som følge af at
stativordningen skal erstattes af tokammerbeholdere, vil
genbrugsstationens beholderservice fremover skulle servicere langt
flere beholdere, hvilket øger behovet for større bemanding.
De nye regler vil, uden omkostningsreduktioner, betyde en stigning i
affaldsgebyret, stigningen vil afhænge af, hvilken ordning området har.
Det fremgår af klimaaftalen, at kommunerne skal sikre at de nye tiltag
sker omkostningsneutralt, det vil sige, med en maksimal stigning på 55
kr. på affaldsgebyret
IPT-kommunerne er i dialog med Ressourceindsamling om mulige
omkostningsreduktioner for beholdere og minicontainere. De
nedgravede beholdere tømmes af VF og er ikke omfattet af
nedenstående forslag.
Ressourceindsamling er kommet med følgende forslag:
a) Individuelle beholdere ved haveboliger afhentes ved skel, alternativt
inden for 5 meter fra skel. Det muliggør flere tømninger pr. dag, jf.
notat. Kan eventuelt indføres som en frivillig ordning med et
økonomisk incitament, hvor der gives rabat ved placering
henholdsvis i skel eller indenfor 5 meter.
b) 14 dages tømning af mad og rest i alle fem kommuner,
sommertømning fravælges, der har været meget få klager om
lugtgener og mider, Ressourceindsamling lejer ekstra biler og
mandskab til sommertømning.
c) Optimering i boligområder med minicontainere, ved tilpasning af
kapaciteten af fx beholdere med papir og beholdere med plast og
mad- og drikkekartoner, så kan tømning ske med tokammerbiler,
hvilket betyder færre kørsler og dermed en besparelse.
d) Nedgradere eller afskaffe storskraldsordningen. Kommunen er ikke
forpligtet til at tilbyde en storskraldsordning. Samtidig tager
storskraldet i boligselskabernes miljøstationer plads og medfører
ofte rod. Hvis borgerne i stedet afleverer alt storskrald på
genbrugssstationen, sikres der mest mulig genbrug og
genanvendelse, og det nye krav er opfyldt.
Kravet om eftersortering af storskrald forventes at medføre en
stigning på ca. 180 kr. pr. husstand om året, hvorimod et ekstra
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årsværk på genbrugsstationen vil medføre en stigning på 50 kr. pr.
husstand om året.
e) Af andre omkostningsreduktioner kan nævnes nedgradering eller
afskaffelse af haveaffaldsordning, hvor der i dag kan bestilles
afhentning af haveaffald, både småt og med grab, to gange om
måneden, ordningen koster i 2021 350 kr. pr. husstand.
SPØRGSMÅL TIL OPLÆGGETS DEL 3
Sommer Raunkjær, Grundejerforeningen Røde Vejrmølleparken,
oplyste, at man i Kalundborg blandede plast og metal, kunne man
undersøge deres erfaringer, for at mindske antallet af beholdere.
Birte Kvamm oplyste, at der på VF er gjort et stort arbejde med at
analysere på de forskellige muligheder for sammenblanding, og de har
peget på det mest optimale (plast + kartoner) set udefra deres
perspektiv, men udelukker ikke, at der kan kigges på det igen, hvis
vurderingsgrundlaget ændrer sig.
Jens Klindt, Herstedlund Fælles Grundejerforening/Lange Eng, gjorde
opmærksom på, at erfaringerne med at blande metal og plast var
dårlige, det er svært at få metalsplinter ud af plasten.
Bastian Eibner, Grundejerforeningen Snebærhaven, ønskede oplyst,
om der i materialet fra Miljøstyrelsen om husstandsnært – kort og
middel afstand, står noget om konkrete afstande?
Birte Kvamm oplyste, at der ikke er angivet et antal meter i den nye
vejledning.
Jan Saltoft Andersen, Andelboligforeningen Milebuen, gjorde
opmærksom på, at det er vigtigt at definere, hvad der er henteordning
og hvad der er bringeordning.
Birte Kvamm var enig i, at definitionen af ordningerne er vigtig. I
Miljøstyrelsens vejledning er der en ny definitionen af begrebet
henteordning, som er meget central i forhold til fortolkningen af den nye
affaldsbekendtgørelse.
Carsten Dahl, Grundejerforeningen Platanparken, ville høre om
tøjindsamling kunne være ved husstanden i samme beholder.
Birte Kvamm oplyste at reglerne for indsamling af tekstiler stadig
udestår, så det er ikke muligt for forvaltningen at svare p.t.
Bastain Eibner, Grundejerforeningen Snebærhaven, ønskede oplyst,
hvad den forventede stigning på ordning 1 vil være i forhold til
eksempelvis besparelsen.
Birte Kvamm oplyste, at der er fire udgaver af ordning 1, med
forskellige løsninger og gebyrstigninger til følge. Der er endnu ikke
beregnet en forventet stigning for hver enkelt udgave, men den
foreløbige vurdering er, at ordning 1 generelt vil få de største stigninger
i affaldsgebyret.
Hans Kristian Andersen, VA afd. 4 Række, forstår ikke, hvordan
komprimeret storskrald kan eftersorteres.
Birte Kvamm kunne oplyse, at vognmand Marius Pedersen i et år har
kørt med et anlæg, der kan eftersortere komprimeret storskrald, hvor ~
20% udsorteres med henblik på genanvendelse, primært træ.
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Pia Larsen, Albertslund Vest – afdeling 1, det er vigtigt i forbindelse
med skelafhentning at præcisere muligheden for tilkøb i den enkelte
husstand.
Bent Jørgensen, Albertslund Vest – afdeling 2, gjorde opmærksom på,
at 4 beholdere i skel, kun vil være muligt parallelt med vejen, det vil ikke
se pænt ud, men at indenfor 5 meter vil det være muligt at dreje dem
90°, hvilket vil være acceptabelt.
Lisbeth Hansen, Albertslund Vest – afdeling 3, gjorde opmærksom på,
at ikke alle indkørsler er brede, det kan blive svært at komme ind.
Birte Kvamm oplyste, at det netop derfor skal være frivilligt, da der er
husstande, hvor det for ejer ikke er optimalt med 4 beholdere ved skel
eller indenfor 5 meter.
Bastian Eibner, Grundejerforeningen Snebærhaven, forventer ikke der
vil være lugtgener, hvis sommerafhentning udfases, når man overgår til
beholdere. I forbindelse med storskrald skal man være opmærksom på,
at ikke alle har bil eller mulighed for at låne en trailer. Er enig i, at
haveaffald kan skæres ned til månedlig afhentning.
Jan Saltoft Andersen, Andelsboligforeningen Milebuen, er enig med
Bastian Eibner i, at der i forbindelse med storskrald bliver et problem for
borgere uden bil, og at det ud fra et samfunds- og klimaperspektiv ikke
er hensigtsmæssigt, at alle borgere skal transportere storskrald til
genbrugsstationen.
Birte Kvamm har i den forbindelse prøvet at beregne CO 2-udledningen i
forhold til kørsel i egen bil til genbrugspladsen contra indsamling med
skraldebil, hvilket giver en indikation af, at der er en besparelsen på
CO2-udledningen, ved at borgerne selv kører på genbrugsstationen,
men vedstår, at beregningen ikke er nagelfast. Beregningen kan ses i
det vedhæftede slide-show.
Lars Bremer, AB Syd gård/rækkehuse, er enig i, at der er store
problemer i forbindelse med boligafdelingernes storskrald, men ser ikke
andre muligheder, blandt andet fordi det kan være svært at komme til
genbrugsstationen, hvis man ikke har bil.
Thomas Christensen, Herstedøster Villaby, i afdelingen er storskrald en
meget brugt ordning, som ikke ønskes fjernet. Det bliver ikke populært
at fjerne sommertømningen. Afhentning af haveaffald kan ændres til en
fast månedlig dag med bestilling.
Bent Jørgensen, Albertslund Vest – afdeling 2, er enig i, at
haveaffaldsordningen kan ændres til én gang månedligt, men
grabordningen kan ikke undværes.
Leif Pedersen ønskede oplyst, om den maksimale stigning på 55 kr. er
en bunden opgave.
Birte Kvamm oplyste, at det er et krav i klimaaftalen, at der skal være
en omkostningsreduktion, så borgerne ikke oplever en stigning i
affaldsgebyret som følge af de nye tiltag. Miljøstyrelsen har igangsat en
analyse af, hvilke virkemidler der kan bruges i den forbindelse,
herunder hvorvidt fælleskommunale udbud af indsamlingen vil betyde
omkostningsreduktioner. Albertslund Kommune er allerede i en
fælleskommunal indsamling via IPT, hvor næste skridt med hensyn til
omkostningsreduktioner, derfor må være at ensarte indsamlingen på
tværs af de fem kommuner, så vidt muligt.
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Poul Juul, Herstedøster Villaby, kunne oplyse, at der i afdelingen har
været mange klager over lugtgener, derfor ønskes sommertømning
bevaret.
Lisbeth Hansen, Albertslund Vest – afdeling 3, tilslutter sig at bevare
sommertømning. Med hensyn til haveaffald giver det ikke mening, at
man som naboer ikke har mulighed for en fælles bunke. Det giver heller
ikke mening, at man sorterer sit storskrald i bunker, når det hele så
smides op i vognen samlet.
Birte Kvamm oplyste, at ved indsamling af storskrald samles de dele,
der umiddelbart kan fragtes til genbrug i en skraldebil, resten
komprimeres i en anden skraldebil med komprimator.
Bastian Eibner, Grundejerforeningen Snebærhaven, ønskede oplyst,
om der er indregnet indtægter i forbindelse med mere sortering, og om
det er det muligt at fravælge haveaffald.
Birte Kvamm oplyste, at der ikke på nuværende tidspunkt er indregnet
eventuelle merindtægter, da det er forbundet med stor usikkerhed. Det
er muligt for et boligområde at fravælge storskralds- og
haveaffaldsordningen.
John Frimand, grundejerforeningen Poppelhusene, afdelingen har ikke
oplevet lugtgener, derfor kan sommertømning godt udelades,
afhentning af haveaffald kan sagtens ændres til én gang månedligt.
13. Orientering fra Formanden
Leif Pedersen gjorde opmærksom på, at både Klimaplan og Naturplan i
øjblikket er i høring – bidrag modtages gerne.
14. Orientering fra forvaltningen
Steen Westring orienterede om, at:
- Ny direktør i By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse pr. 1. marts 2021
Kirstine Klæbel er startet som direktør i pr. 1. marts 2021, Kirstine
Klæbel kommer fra en stilling i Guldborgsund Kommune, og har
tidligere været ansat i Vallensbæk Kommune.
- Ny organisation i Miljø & Teknik pr. 1. januar 2021
15. Eventuelt
- Steen Westring oplyste, at Forvaltningen den 14. marts 2021 har
modtaget en mail med 3 spørgsmål fra Jan Saltoft Andersen,
Andelsboligforeningen Milebuen, vi blev desværre ikke færdige inden
mødet, både spørgsmål og svar vedlægges referatet.
- Jette Sauer, Grundejerforeningen Damgårdslunden/Valnøddegården,
ønskede oplyst, hvor det er muligt at se de samlede udgifter for
indsamling af affald?
De samlede udgifter for renovation findes i Årsrapport 2020 på side 32
og 33.
Link til takster for 2021.
https://albertslund.dk/om-kommunen/takster/takster-2021/
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