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Deltagere: Se deltagerliste 

Formand for Brugergruppen Leif Pedersen 

Driftschef Hans-Henrik Høg 

Medarbejdere fra Albertslund Forsyning 

Frank Brodersen og Anne Thorup Eriksen fra HOFOR 

Carsten Vest, Kasper Dibbern og Tina Møller fra Vestforbrænding 

Afbud: Se deltagerliste 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ændringer i dagsorden er skrevet med kursiv 
 

2. Orientering fra Arbejdsgruppen 
Bent Jørgensen (Albertslund Vest 2) orienterede kort fra den workshop, 
der har været afholdt for parcelhusområder, renovationsordning A.  
Sara Rosendal orienterede om, at lignende workshops vil blive afholdt 
for renovationsordningerne B, C og D i løbet af maj og juni.. 

 
3. Orientering fra Formanden 

Intet 
 

4. Orientering fra Forvaltningen 
- Grøn dag den 26. april 2014 

Husstandsomdeling af invitation til Grøn Dag, et vigtigt 
programpunkt på dagen er indvielse af den nye Genbrugsstation. 

- Energibesparelser 2013 
Vi har desværre ikke levet op til kravet om at spare 9.000 Mwh. i 
2013, heldigvis var der en pulje vi kunne tære på.  

- Møde i Naturgruppen den 12. marts 2014 
Referatet fra Naturgruppens møde den 12. marts 2014 er ikke 
modtaget, det er besluttet, at Forvaltningen orienterer fra møderne. 

- Albertslund Forsynings årsberetning 
Forvaltningen er desværre ikke blevet færdig med årsberetningen, 
den vil blive fremlagt på næste møde. 

- Affald & Genbrug 
Hans-Henrik Høg orienterede kort om, at i forbindelse med 
forsøgsprojekter, skal der i fremtiden afsættes økonomiske 
ressourcer. 
Sara Rosendal orienterede kort om forsøgsprojektet i Galgebakken. 
Sortering af madaffald – det går rigtig godt, der er stor ros til 
beboerne i Galgebakken. Der har været en frygt for lugtgener, det 
har, indtil videre, vist sig at være ubegrundet. Fra salen var der 
spørgsmål om, hvorvidt forsøget havde tiltrukket rotter, det er 
foreløbig ikke noget problem og forsøg i andre kommuner har også 
vist, at rotteplagen ikke forøges. 
Birte Nielsen (Galgebakken) fortalte kort om egne erfaringer.  



Referat 

 

 Side 2 af 6 

 

- Varmeværkets 50 års jubilæum 
Der var et flot fremmøde til Varmeværkets jubilæum. 

 
5. Orientering fra HOFOR: 

- Årsrapporter for vand og spildevand  
Forvaltningen har modtaget årsrapporten, den er at finde på 
www.hofor.dk og på Brugergruppens hjemmeside 
www.albertslund.dk/brugergruppen  

- Status for drift/renholdelse af bassiner og Kanalen 
Frank Brodersen fra HOFOR gav en kort orientering om: 
Investeringer og de forventede takstpåvirkninger.  De høje 
takster i Albertslund skyldes blandt andet, at kommunen står for 
drift og vedligeholdelse af stikledninger på privat grund. 
Vedligeholdelse af bassiner varetages i år af HOFOR via lokal 
entreprenør. Renholdelse af Vandhaverne, Kanalen og 
Rådhusbassinet er pr. 1. april 2014 overgået til Materialegården. 
Opgaven med vedligeholdelse af alle kommunens bassiner skal i 
nyt udbud ultimo 2014, kommunen opfordres til at byde. 
Forsyningssekretariatet har givet en ekstraordinær accept af at 
kunne takstfinansiere oprensning af alle kommunens 13 bassiner i 
de kommende år, derefter vil der ske en løbende oprensning. 
Spørgsmål og bemærkninger fra salen: 
Bent Jørgensen oplevede, at Brugergruppens indflydelse, på vand 
og spildevandsområdet, var blevet mindre, efter overflytningen til 
HOFOR. 
Pia Larsen gjorde opmærksom på, at det kunne blive skruen uden 
ende med hensyn til takststigninger, med oprensning af 
regnvandsbassiner og renovering af kloakker. 
Leif Pedersen gjorde opmærksom på, at Brugergruppen fortsat 
havde indflydelse via kommunalbestyrelsen, samt at 
administrationsomkostningerne i forbindelse med overflytning af 
området var faldet i gennemsnit 6%. 
Frank Brodersen fra HOFOR orienterede om, at HOFOR arbejder 
på at udarbejde langtidsbudgetter for de større projekter, og at 
HOFOR har øje for at sikre en rimelig takstudvikling. 

 
6. Orientering fra Vestforbrænding: 

Hvordan kan de understøtte vores affaldsplan? 
Kasper Dibbern orienterede kort om Vestforbænding I/S, og 
baggrunden for, at det er vigtigt at ændre adfærd i forbindelse med 
håndtering af affald. Vestforbrændings strategi er, at sortering af affald 
skal ske ved kilden, altså ved husstanden, og mener ikke at blandede 
fraktioner med efterfølgende central sortering er vejen frem, hvilket 
undrede en del af Brugergruppens medlemmer. 
Der var ros til Albertslund Kommune for skoler og institutioners flittige 
brug af Vestforbrændings formidlingscenter. 
Det blev drøftet hvilke muligheder der er for at motivere og oplyse 
borgerne, når der skal implementeres nye løsninger. Det kan for 
eksempel være at oplyse om transport, behandling og afsætning af de 
forskellige affaldsfraktioner. Der kan også være at have fokus på 
tilbagemelding til borgeren om eventuel fejlsortering. Viden om 
økonomien i at genbruge er også en vigtig historie at fortælle borgeren. 
Carsten Vest orienterede om erfaringer og anbefalinger med hensyn til 
materiel, hvor der kan være store forskelle på de rigtige løsninger 
afhængig af boligområder/type både med hensyn til dagrenovation og 
storskrald.  
I forbindelse med dagrenovation anbefales det at sortere i seks 
fraktioner: mad – restaffald – metal – plast – papir og glas. Der er 
mulighed for at vælge forskellige indsamlingsløsninger. 

http://www.hofor.dk/
http://www.albertslund.dk/brugergruppen
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Ligeledes er der flere muligheder i forhold til indsamling af storskrald. 
Skal det være obligatorisk eller frivilligt, skal det være faste ordninger 
eller bestillingsordninger, vigtige faktorer er service, miljø, arbejdsmiljø 
og økonomi. 
For både dagrenovations- og storskraldsordninger er der også flere 
løsningsmodeller, de husnære stativer/beholdere, fælles standpladser 
eller begge dele afhængig af den enkelte fraktion. 
Derudover skal der tages stilling til indsamlingsøkonomien og 
fastsættelse af prisen for den enkelte ydelse. 
Selv om borgerne vænner sig til de enkelte stativer/beholdere, er de 
ikke noget plus for den enkelte bolig at have stående. Der har været 
afholdt arkitektkonkurrencer for at finde bedre løsninger, men det bliver 
ofte nogle meget dyre løsninger. 
Sara Rosendal afsluttede med at orientere om, at målet er, at 
kommunalbestyrelsen i november 2014 skal tage stilling til hvilke 
løsningerne borgerne skal tilbydes. Implementeringen vil ske løbende . 

 
7. Valg/genvalg til Arbejdsgruppen 

7 genopstiller, Uffe Jørgensen genopstiller ikke 
Ændret til punkt 15 A 

 
8. Valg/genvalg til Agenda Center Albertslund 

4 genopstiller 
Ændret til punkt 12 A 

 
9. Valg/genvalg til VEKS’ Brugerråd 

Rudi Tobisch overvejer genvalg 
Ingen ønskede at opstille. 
Rudi Tobisch blev genvalgt 

 
10. Valg af repræsentant til følgegruppen Renovering af Kanalgaden 

Lars Bremer stiller op 
Ændret til punkt 17 A 

 
11. Valg af repræsentant for boligselskaberne til Sundhedsrådet 

(bilag) 
Ingen fra Brugergruppen ønskede at opstille. 
Birgit Hauer blev valgt som repræsentant for parcelhusområderne. 
Brugergruppen foreslog genvalg til Curt Gotthard som repræsentant for 
lejeboligerne. 

 
Mødesager til Brugergruppen, By- & Miljøudvalget og 
Kommunalbestyrelsen 

 
12. Frigivelse af midler til Agenda Center Albertslund  

(bilag) 
Tove Jensen (formand for Agenda Center Albertslund) orienterede kort 
om årsrapporten. 
HOFOR har foreslået, at tilskuddet til Agenda Center Albertslund 
aftrappes til 0 kr. frem til 2017, det vil betyde, at de takstfinansierede 
(varme og affald & genbrug) og skattefinansierede områder skal betale 
tilsvarende mere, da kommunalbestyrelsen har givet udtryk for at 
niveauet skal holdes. 
Begrundelsen for at aftrappe tilskuddet er, at HOFOR selv ønsker at 
varetage opgaven med formidling af miljø- og sparreråd og vejledning ,  
Der blev spurgt, om antallet af ”sponsorer” var lig med succeskriterier 
på de enkelte områder. Hertil blev svaret, at fordelt over en årrække vil 
det gøre sig gældende, men ikke nødvendigvis på det enkelte år. 
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Niels Schjødt-Hansen talte imod, at det takst- og skattefinansierede 
område skulle bidrage med mere, hvis HOFORS bidrag bortfalder. 
 
Beretningen blev taget til efterretning og midler til Agenda Center 
Albertslund blev frigivet. 
 
Herefter blev punkt 8 behandlet som punkt 12 A 
Pia Larsen undrede sig over fremgangsmåden i forbindelse med valg til 
de enkelte udvalg, det virkede ikke særlig demokratisk. 
Forvaltningen medgav, at det var en mangel på dagsordenen, at der 
ikke var skrevet, hvem der sidder i udvalgene og hvem der ønsker 
genvalg.  
Der fremkom forslag om, at ovenstående skrives ind i 
Forretningsordenen, samt at der fremover afholdes valg, for halvdelen 
af medlemmerne,  hvert år, for at bevare kontinuitet i udvalgene. 
Birte Nielsen – genopstillede og blev genvalgt 
Lars Bremer – genopstillede og blev genvalgt 
Rudi Tobisch – genopstillede og blev genvalgt 
Tove Jensen – genopstillede og blev genvalg 

 
13. Brugergruppens Forretningsorden og Retningslinjer 

(bilag) 
Alt vedrørende Grønt Råd skal slettes i forbindelse med redigering. 
På side 2 punkt 6 i Retningslinjer for Brugergruppen rettes ”som nævnt i 
2 a til f” til ”som nævnt i 3 a til f”. 
Sagen udskydes. Brugergruppen ønskede mere tid til at behandle de 
indkomne ændringsforslag fra Andelsboligforeningen Milebuen. 
Der var en kort drøftelse af, om der fremover skal være en tidsfrist for 
indsendelse af ændringsforslag, såfremt man ikke har mulighed for selv 
at deltage i mødet.  

 
14. Kildesortering af madaffald fra private husstande 

(bilag) 
Brugergruppen ønskede, at indstille sagen videre til Miljø- & Byudvalget 
efter behandling, på trods af der blev gjort opmærksom på, at sagen var 
taget af dagsordenen til Miljø- & Byudvalget 
Der er inden for de sidste 2 – 3 år arbejdet på at sætte turbo på 
genanvendelsen for i 2018 at nå de ønskede 50%, status er i øjeblikket 
19%, det er derfor vigtigt, at Brugergruppen fremkommer med en 
principbeslutning om, at bioaffald skal udsorteres. 
Pia Larsen gjorde opmærksom på, at det var vigtigt, at Brugergruppen 
sendte et signal om, at flere fraktioner til genbrug ikke nødvendigvis 
skulle medføre flere takststigninger. 
Niels Schødt-Hansen mente ikke, at det nødvendigvis skulle være 
udgiftsneutralt at sortere i flere fraktioner. 
Birte Nielsen undrede sig over, at Vestforbrænding havde givet udtryk 
for at det ikke altid var muligt at tjene på affaldet. 
Hans-Henrik Høg gjorde opmærksom på, at borgmesteren havde taget 
sagen af den politiske dagsorden, samt at Andelsboligforeningen 
Milebuen skriftligt havde bedt om, at sagen blev udsat. 
Brugergruppen ønskede at fastholde indstillingen om kildesortering af 
madaffald. 

 
15. Brugergruppens årsberetning 

(bilag) 
Der var ingen bemærkninger til årsberetningen, der blev godkendt. 

 
Herefter blev punkt 7 behandlet som punkt 15 A 
Bent Jørgensen – genopstillede og blev genvalgt 
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Birte Nielsen – genopstillede og blev genvalgt 
Enrico Juhl – genopstillede og blev genvalgt 
Lars Bremer – genopstillede og blev genvalgt 
Povl Markussen – genopstillede og blev genvalgt 
Preben Pedersen – genopstillede og blev genvalgt 
Rudi Tobisch – genopstillede og blev genvalgt 
Uffe Jørgensen ønskede ikke genvalg 
 
Rudi Tobisch orienterede kort om arbejdet i Arbejdsgruppen, der er 4 
møder årligt á ca. 2 – 3 timers varighed, derudover mødes 
Arbejdsgruppen en time før Brugergruppemøderne. 
 
Pia Larsen fra Albertslund Vest 1 stillede op og blev valgt.  

 
Sager til orientering og drøftelse: 
 

16. Drift og vedligeholdelse af fjernvarmeunits i Albertslund  
(bilag) 
Wisam El-Khatib orienterede kort om baggrunden for forslaget om at 
indføre en abonnementsordning for borgerne i forbindelse med 
udskiftning af fjernvarmeunits. Ordningen skal både gælde anskaffelse, 
drift, vedligeholdelse og  overvågning.  
Hans-Henrik Høg orienterede kort om, at Bo-Vest i forbindelse med 
renoveringen i syd havde udtrykt ønske om, at Albertslund Forsyning 
overtog hele driften. 
Økonomien bliver selvstændig, hvilket vil sige, at der kun opkræves hos 
de borgere, der tilmelder sig ordningen, prisen forventes at blive 200,- 
kr. pr. måned incl. ny unit. Det vil også være muligt at indføre ordningen 
for større anlæg, dog til en højere pris – for eksempel i forhold til leveret 
effekt. 
Brugergruppen viste interesse for at arbejde videre med forslaget og 
nedsatte en ad hoc arbejdsgruppe. Følgende meldte sig til 
arbejdsgruppen: 
Bent Jørgensen, Henrik Dahlberg, Lars Bremer og Rudi Tobisch. 
Wisam El-Khatib indkalder snarest til første møde i arbejdsgruppen 

 
17. Status på renovering af Kanalgaden 

(bilag) 
Hans-Henrik orienterede kort om kommissoriet i forbindelse med 
renovering af Kanalgaden. Arbejdet med henblik på at udarbejde 
konkurrencemateriale er startet.  
Første møde blev afholdt den 13. marts 2014. Forvaltningen bad Lars 
Bremer deltage på vegne af Brugergruppen, indtil det var muligt at 
vælge en repræsentant. 

 
Herefter blev punkt 10 behandlet som punkt 17 A 
Lars Bremer stillede op og blev valgt. 
 

18. Forslag til Brugergruppetur/dag 
Foreløbig er nedenstående forslag modtaget: 
- Bioforgasning på Spildevandscenter Avedøre 
- Harrestrup Å – projekt 
Der kom ikke nye forslag på mødet. 
Povl Markussen kom med et inspirationsoplæg om Harrestrup Å 
projektet. 
Brugergruppen besluttede, at årets Brugergruppetur skulle være 
Harrestrup Å projektet, forvaltningen finder en dato i september. 

 
19. Eventuelt 
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Lissi Petersen mindede om, at der kan være behov for at sende 
materiale til Brugergruppen i sidste øjeblik, derfor er vigtigt at aflevere 
en korrekt mail-adresse. 
Det er forsat muligt at få alt materialet tilsendt som PDF-filer på mail. 

 
 
 
 
 

 
 

 


