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Forum: Brugergruppemøde  
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Formøde for Arbejdsgruppen kl. 17.30 

Sted: Via Zoom 

Deltagere: Medlemmer af Brugergruppen via Zoom – se liste 

Formand Leif Pedersen 

Afdelingschef Marie Guldborg 

Driftsleder Steen Westring 

Enhedsleder Hans-Henrik Høg 

Birte Kvamm og Jens Granholm, Affald & Genbrug – via Zoom 

Zoom-konsulent Mads Svaneklink 

Afbud: Medlemmer af Brugergruppen – se liste 

Referent: Lissi Petersen 

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  

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9926
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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 CO2-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/ 
 

https://albertslund.dk/om-kommunen/takster/takster-2021/


HUSK - marker afbud med gråt i navnefeltet 1

Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

AB bestyrelsen Per Mogensen

AB Capellavænget Kenn Nielsen

AB Eskebuen Asgher Vosoughi

AB Eskebuen Jytte Jensen

AB Etagehusene Lone Autrup

AB Miravænget Hans Erik Sølby

AB Miravænget Niels Petersen

AB Nord Peter Arler

AB Oldbuen

AB Rigelvænget Lisa Gleisner

AB Rimbuen

AB Solhusene/Grønneled Mille Siemonsen

AB Solhusene/Grønneled ?

AB Syd, etagehuse

AB Syd, gård/rækkehuse Lars Bremer X

AB Syd, gård/rækkehuse Bitten Hammer-Nielsen

AB Troldnøddegården Henrik Berg

AB Vest Annette Storgaard X

AKB afdelingsbestyrelse i Hedemarken Søren Olsen

AKB ejendomskontor

AKB selskabsbestyrelsen

Albertslund Vest - afdeling 1 Pia Larsen X

Albertslund Vest - afdeling 1 Nils Jul Gjerlev

Albertslund Vest - afdeling 2 Bent Jørgensen X

Albertslund Vest - afdeling 2 Jørgen Laursen

Albertslund Vest - afdeling 3 Lisbet J. Hansen X

And.boligforen. Antaresvænget Mette Agner Clausen X

And.boligforen. Jelsbuen Gitte Lund

And.boligforen. Jelsbuen Jan Have Steen

Brugergruppen
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Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

And.boligforen. Linde Allé 7-9

And.boligforen. Lindely

And.boligforen. Milebuen Jan Saltoft Andersen X

And.boligforen. Morelgården

And.boligforen. Morelgården Erik Termansen X

And.boligforen. Morelgården Lizette Olsen

And.boligforen. Polarisvænget Gert Quaade 

And.boligforen. Ulfbuen Kim Ørsnæs

And.boligforen. Vegavænget Carl Henrik Hansen X

And.boligforen. Vegavænget Henrik Rasmussen

Bofællesskabet Lange Eng

Bo-Vest administration Mikkel Ellung Larsen

Bs Rådhusdammen afd.best.

Bs Rådhusdammen selsk.best. Henning Andersen

Den Østrigske Villaby Bendte Egenhardt X

Den Østrigske Villaby

DIK

Ejerforeningen Albertshus John Kaubak Pedersen

Ejerforeningen Albertshus Marlene Dammann

Ejerforeningen Askebo Kurt Kondrup

Ejerforeningen Egebo

Ejerforeningen Fængselsvej

Ejerforeningen Nordmarkshave Ole Wagner

Ejerforeningen Nordmarkshave Marianne Lund

Elmehusene Lillian Due

Enebærhaven Bent Vistrup

Gl. Vridsløse Alice Holse

Gl. Vridsløse Bodil Hansen

Godthåbsparken Rudi Tobisch X

Grundejerforeningen Blomsterkrogen Hans Kjelmann Nielsen
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Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - AbildgårdenEllen Niclasen

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - Abildgården Allan Nielsen

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - Abildgården Dorte Skov

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - Abildgården Karen Poulsen X

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - BlommegårdenDennis Skjoldborg

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - Blommegården

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - KirsebærgårdenCharlotte Jørgensen

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - Kirsebærgården

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - MorelgårdenHenning Mørch Sørensen

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - MorelgårdenLeif Ramskov Pedersen

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - TroldnøddegårdenBrian Knudsen

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - Troldnøddegården

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - ValdnøddegårdenEllen Kjær

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - Valdnøddegården Lene Ingemann Sørensen

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - Valdnøddegården Jette Sauer X

Grundejerforeningen Skovskrænten

Grundejerforeningen Stenstræde 

Haveforeningen Hersted Bent Christiansen

Herstedlund Fælles Grundejerforening/Lange Eng Jens Klindt X

Herstedlund Grundejerforening (etape 1) Aisha Saroya

Herstedlund Grundejerforening (etape 2) Knud Dahn

Herstedlund Grundejerforening (etape 3)

Herstedvester landsby Dennis Bøyesen X

Herstedvester landsby Helle Iversen X

Horsholmstræde Vejlaug Torben Dahl

Grundejerforeningen Herstedøster Peter Holm Larsen

Grundejerforeningen Herstedøster Bo Velds Andresen

Grundejerforeningen Herstedøster Lasse Klemmen Thomasen

Grundejerforeningen Kastanievej

Herstedøster Villaby Poul Juul X
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Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

Herstedøster Villaby Thomas Christensen X

KAB Albertshave Finn Olsen

Morbærhaven

Mölndalsparken Tom Skinnerlykke

Platanparken Tenna Andersen

Platanparken Carsten Dahl X

Poppelhusene Preben Pedersen

Poppelhusene John Frimann X

Radiobo Kirsten Knag

Risby Arne Borg X

Risby Niels Tulinius

Risby Peter Riber

Rødager Henrik Dahlberg X

Rødager

Røde Vejrmølle Parken Helle Bennedsen

Røde Vejrmølle Parken Sommer Raunkjær X

Grundejerforeningen Skovengen Ole Langer-Wordolff

A/B Snebærhaven 1 Louise V. Hansen

A/B Snebærhaven 2

A/B Skovhusene

Grundejerforeningen Snebærhaven Bastian B. Eibner X

Grundejerforeningen Snebærhaven Jens Povlsen

Grundejerforeningen Stadionparken Jonas A. Karman X

Grundejerforeningen Stadionparken Merete Malling

Grundejerforeningen Tornegårdsvej 1-49

Grundejerforeningen Grønningen (Tornegårdsvej 48-91)Henrik Dalsgaard

Grundejerforeningen Grønningen (Tornegårdsvej 48-91)Filiz Ince

Ejerforeningen Birkelund (Topperne) Bjarke Juul

Ejerforeningen Birkelund (Topperne) Elisabeth Lerche

Trippendalsparken Dinah Roseneberg Peetz
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Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

Rønne Allé Vejlaug Preben Egelund

VA afd. 1 Toften Preben Kure X

VA afd. 1 Toften Ingelise Donsman

VA afd. 2 Læhegnet Ole Nordal Nielsen

VA afd. 3 Banehegnet Niels Nielsen

VA afd. 4 Nord Henning Knudsen

VA afd. 4 Nord Pia Fabricius

VA afd. 4 Række Bente Baudier

VA afd. 4 Række Hans Kristian Andersen X

VA afd. 4 Syd Tove Jensen X

VA afd. 4 Syd Maja Reutzer X

VA afd. 5 Kanalen Leo Jørgensen

VA afd. 5 Kanalen Elmer Jensen

VA afd. 6 Vest Karsten Wenneberg X

VA afd. 6 Vest Vivi Bornhuus Bislev

VA afd. 6 Vest Curt Gotthard

VA afd. 6 Vest Niels Bøgild Troelsen

VA afd. 7  Blokland Gertrud Gelting X

VA afd. 8 Bæk/Fosgården Ole Larsen

VA afd. 9 Galgebakken Birthe Y. Nielsen X

VA afd. 9 Galgebakken Kristian Olesen

VA afd. 10 Hyldespjældet Povl Markussen X

VA afd. 10 Hyldespjældet Henrik Hansen

VA bestyrelse Lena Kujahn X

Vridsløselille Midt Poul Pedersen

Vridsløselille Midt Mikael Jensen



Brugergruppemøde

16. marts 2021



ZOOM spilleregler

- Husk at slukke for mikrofon når du ikke taler

- Ræk hånden op hvis du ønsker at sige noget, vi 
giver dig ordet – husk at indlede med hvem du er 
og hvor du kommer fra (og husk at tage hånden 
ned igen)

- Forsyningen har assistance af Mads Svaneklink, 
som hjælper med teknik



Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden

2. Brugergruppens Årsberetning 2020   

3. Albertslund Forsynings Årsrapport 2020   

4. Årsberetning og Regnskab 2020 for Agenda Center                         
Albertslund – nu Albertslund Verdensmål Center

5. Valg til Arbejdsgruppen

6. Grøn Dag 2021

7. Folder ”Brugergruppen – en vej til medindflydelse

8. Orientering om fjernvarme   

9. Orientering udebelysning   

10. Orientering om ladestandere

11. Orientering fra HOFOR

12. Orientering om affald & genbrug

13. Orientering fra Formanden

14. Orientering fra Forvaltningen

15. Eventuelt



1. Godkendelse af dagsorden



2.  Brugergruppens Årsberetning 2020



3. Albertslund Forsynings Årsrapport 2020 



4. Årsberetning og Regnskab 2020 for Agenda Center 
Albertslund – nu Albertslund Verdensmål Center



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

Valgt for perioden 2020-2022:

• Jens Klindt – ejerboliger

• Karsten Wenneberg – lejeboliger 

• Lars Bremer - lejeboliger

• Pia Larsen – ejerboliger 



6. Grøn Dag 2021

Afholdes den 18. september

• På grund af Corona-situationen vil Grøn Dag i år blive forsøgt 
flyttet fra et forårsarrangement til et efterårsarrangement

• Da Grøn Dag er et af de største arrangementer i kommunen, 
og da mange borgere år efter år vender tilbage til dette 
ikoniske arrangement, ønskes selve formen og stedet 
fastholdt

• Haven vil også i år være i centrum, men i stedet for 
forårsklargøring vil der i stedet blive fokuseret på de ting, der 
skal/kan laves i haven om efteråret – blandt andet med fokus 
på at være med til at øge biodiversiteten ved at beholde 
haveaffaldet i haven og lave insekthoteller



7. Folder ”Brugergruppen – en vej til medindflydelse



8. Orientering om fjernvarme 

• Revision af Almindelige- og tekniske bestemmelser pågår

• Egelundsvej etape 2 er i gang og forventes færdig i juli

• Rammeaftale for entreprenørydelser, ny leverandøraftale 
underskrives inden påske

• Porsager shunt ”test-køres”

• Servicebesøg for udskiftning af o-ringe ved temperaturfølere 
(næsten 150 fejlramte) 

• Opdatering af fjernvarmehandleplanen - arbejdet forventes 
færdigt inden sommerferien



9. Orientering udebelysning 

Modernisering for 5 mio. kr udebelysning i 2021

• Vridsløse Landsby

• En del tunneler

• Separering/måleropsætning (adskillelse af udebelysning, så 
alt elforbrug bliver målt – et lovkrav)

• Nyt ledelys på Herstedøstervej igennem Vestskoven (er lavet)

• Nyt ledelys på Rovej

• Modernisering af udebelysning i boligområder der selv 
finansierer undersøges

• Ny moderniseringsplan under udarbejdelse



10. Orientering om ladestandere

Budgetaftale for 2021

- Ad hoc arbejdsgruppe

- At udbrede el-ladestandere til hele byen

- Overordnet strategi for el-ladestandere i Albertslund 

- Særligt fokus på boligområder med fælles-parkering

- Sikre vidensdeling og erfaringsudveksling

- Repræsentanter fra boligområder, Forvaltningen, Region Hovedstaden

Ønsker du at deltage – send mail til Lissi:

Lissi.Petersen@albertslund.dk

Opstartsmøde – torsdag den 8. april kl. 17.00



11. Orientering fra HOFOR

Blødgøringsanlæg på Værket ved Marbjerg 

 

Figuren herunder viser modelberegnet prognose for gennemsnitlig hårdhed i Albertslund 

Kommune, hvor ”situation 1” viser forventet effekt af blødgjort vand fra Værket ved Marbjerg. 

 

 



11. Orientering fra HOFOR

Udskiftning af skot ved Vandhaverne



Nye regler på 
affaldsområdet

- Hvad betyder det for affaldsordningerne i Albertslund?

Brugergruppemøde 16. marts 2021

Birte Kvamm, affaldsmedarbejder



Punkter til dagsorden

1. Introduktion til de nye regler på affaldsområdet og hvad de 
kommer til at betyde for affaldsordningerne i Albertslund

2. Forslag til hvordan vi kan implementere de nye krav i 
boligområderne

3. Drøftelse af mulige omkostningsreduktioner, der kan modsvare de 
stigninger i affaldsgebyret, der er afledt af de nye krav



Baggrund

• Folketingets partier har indgået en klimaaftale, der har resulteret i 
en ny affaldsbekendtgørelse og to nye vejledninger

• De nye regler skal sikre en øget og strømlinet affaldssortering i hele 
landet

– Det skal gøre det nemmere for borgerne at sortere

– Det skal gøre det nemmere for skraldemændene at indsamle affaldet

• Hensigten er at øge mængde og kvalitet af det affald, der kan 
genanvendes og at mindre affald forbrændes



Øget og strømlinet affaldssortering

• Hvordan øger vi genanvendelsen og gør det nemmere for borgere 
og skraldemænd

– 10 fraktioner indsamles ved husstanden eller husstandsnært

– Ensartet sortering over hele landet (husholdninger, erhverv, offentlige 
rum)

– Ensartet indsamling over hele landet (faste beholdere)

– Maks 4 beholdere på matriklen

• Nyt for Albertslund

– Mad- og drikkekartoner (2021) og tekstiler (2022) skal indsamles ved 
husstanden

– Pap skal i beholder i villaområder

– Sække skal udfases – der skal bruges faste beholdere



Stativet er udfordret

• Stativet kan ikke rumme 
flere fraktioner og 
udfordrer skraldemandens 
arbejdsmiljø

– Kassetter er besværlige at 
håndtere

– For lidt plads i kassetten til 
plast 

– Der er ikke plads til 
drikkekartoner

– Kassetter er besværlige at 
håndtere

– Madaffaldssække er for 
tunge – max 10 kg ved 
gentagne løft – sække vejer 
ofte 18 – 20 kg



Vestforbrænding anbefaler at blande 
plast og drikkekartoner
• Max 4 beholdere på matriklen 

• Kildesortering er standard, men enkelte affaldstyper må blandes i 
samme kammer

• Tilstræber samme blanding for flertallet af kommuner i 
Vestforbrændings opland af hensyn til øget mængde og ensartethed 
(kvalitet)

– VF  anbefaler kombination af plast og mad- og drikkekartoner 
(kartoner) i samme kammer, fordi

• Afsætning – kartoner kan rummes i VFs afsætningsaftale for plast

• Miljø – kvaliteten af plast og kartoner påvirkes ikke

• Økonomi - neutral



Beholderløsning haveboliger, 
anbefalet af VF

Todelt 240 L mad/rest (14 dags tømning)
Todelt 240 L glas/metal (8 ugers tømning)
Todelt 240 L papir/plast + kartoner (14 dags 
tømning)
En-kammer 240 L pap (4 ugers tømning)



Ændringer til 
affaldsordning 1, 2 og 3

Ordninger, der helt eller delvist har individuelle beholdere:

• (1) Mad og rest ved husstanden, resten i fælles miljøspot 

– Stativer skal erstattes af beholdere 

– Som udgangspunkt skal alle fire beholdere placeres på matriklen

– Ved boligtyper, hvor de fysiske forhold ikke tillader alle fire beholdere 
ved husstanden, skal alle affaldstyper indsamles husstandsnært i fælles 
beholdere

• (2) Tre todelte beholdere ved husstanden

– Papir/plast + kartoner (14. dags tømning)

– Suppleres med enkammer beholder til pap

• (3) Udbygget Albertslundstativ ved husstanden

– Som (1)



Ændringer til 
affaldsordning 4, 5 og 6

Ordninger, der har fælles beholdere:

• (4) Miljøspot med minicontainere

• (5) Miljøspot med minicontainere og nedgravede beholdere

• (6) Miljøspot med nedgravede beholdere

– Hyppigere tømning af minicontainere/beholdere til plast + kartoner

– Flere minicontainere til plast + kartoner, evt. konvertering af rest



Forslag til implementeringsplan

• Hvornår og hvordan?

– Albertslund Kommune har anmodet Miljøstyrelsen om at få udskudt 
implementeringsfristen fra 1. juli 2021 til 31. december 2022

– Begrænset mulighed for imødekommelse

– Vi orienterer alligevel Miljøstyrelsen, om at vi gør det hurtigst muligt, 
men at vi skal nå at gå i dialog med stativområderne om løsninger

– Arbejder efter at de nye regler er implementeret inden udgangen af 2022
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Udrulning 
boligområderne 

         
 

    

Levering skraldebiler               

 



Brev til boligområder

Indhold

– Hvad betyder de nye regler for det aktuelle boligområdet

– Hvordan er adgangsforhold

– Hvad siger lokalplan

– Hvilke løsninger er mulige

– Estimat af etablerings- og driftsudgifter for givne løsninger

– Foreslå møde i boligområdet, med henblik på fælles gennemgang 

– Aftale nærmere tidsplan for videre forløb efter møde, herunder en 
tidsfrist på en tilbagemelding fra boligområdet hvilken løsning der 
ønskes



Nye krav til storskraldsordninger og 
direkte genbrug på genbrugsstationen

• Storskrald skal sikres mest muligt genbrug og genanvendelse

– Komprimeret storskrald skal fremover eftersorteres

– Det skal afklares, hvordan vi fremadrettet sikrer direkte genbrug af 
egnede storskraldsemner

• Flere opgaver på genbrugsstationen

– Nyt krav om obligatoriske områder til direkte genbrug, hvor borgere 
kan videregive genstande og materialer til andre

– Erfaring fra forsøg med genbrugsområder viser at områderne skal 
bemandes for at kunne fungere

– Beholderservice på genbrugsstationen skal fremover servicere op til 
3200 husstande med beholdere mod ca. 1000 i dag 

– Behov for 1-2 årsværk mere til genbrugsstationen



Stigning i affaldsgebyr og krav om 
omkostningsreduktioner

– De nye regler vil, uden omkostningsreduktioner, betyde en stigning i 
affaldsgebyret

• 5-20 % i områder, der i dag har individuelle beholdere/stativer (200-700 kr.)

• 3-6 % i områder med fælles beholdere (minicontainere og nedgravede) (100-
175 kr.) 

• Øgede udgifter til eftersortering af storskrald (180 kr.)

• Ekstra ressourcer til genbrugsstationen (50-100 kr.)

• Investeringer i eldrevne skraldebiler (?)

– Af klimaaftalen fremgår det, at de nye tiltag skal være 
omkostningsneutrale (max 55 kr. stigning i affaldsgebyr)

– IPT kommuner er i dialog med Ressourceindsamling (RI) om mulige 
omkostningsreduktioner for beholdere og minicontainere (gælder ikke 
nedgravede beholdere, som tømmes af Vestforbrænding)



RI ’s forslag til 
omkostningsreduktioner
• Skelafhentning af individuelle beholdere ved haveboliger

– Skelafhentning eller afhentning indenfor 5 meter fra skel

• I dag <20 meter fra skel muliggør 900 tømninger per skraldemand per dag

• Skelafhentning muliggør 1400 tømninger per skraldemand per dag

– Besparelse vurderes at være væsentlig, op til 500 kr.. (~15 %)

– Forslår frivillig ordning – men tilknytter økonomisk incitament i form af 
rabat/merbetaling på affaldsgebyr, fx:

• Skelafhentning giver 15 % rabat 

• Indenfor 5 meter fra skel giver 10 % rabat

• Fra 5-20 meter + 5 % merbetaling

• > 20 meter + 15 % (evt. + 1% pr ekstra meter i merbetaling)



Placering på 
koteletgrunde:

Placering af 
beholdere ved 
indkørsel til 
ejendommen fra 
den private 
fællesvej, giver 15 
% i rabat på 
affaldsgebyret

Skelafhentning

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/727



RI’s forslag til 
omkostningsreduktioner
• Tilstræbe ensartede ordninger med individuelle beholdere i IPT 

kommunerne, fx
• 14 dags tømning mad/rest fast i alle fem kommuner

• Fravælge muligheden for sommertømning (ugetømning) juni, juli og august

– Albertslund har boligområder både med og uden sommertømning

• Kun få klager over lugtgener og mider, ikke flere klager fra områder uden 
sommertømning

• Ressourceindsamling lejer ekstra biler og mandskab for at kunne gennemføre 
sommertømningerne

• Ofte tømmer de tomme beholdere, da mange borgere er på ferie

– Besparelsen pr. husstand, der i dag har sommertømning, vil være på 130 
kr. årligt (2021 priser)



RI’s forslag til 
omkostningsreduktioner

Optimering af tømmefrekvenser i boligområder med minicontainere 
(ikke nedgravede)

– Tilpasning kapacitet af minicontainere til samme tømmefrekvens for fx 
beholdere med papir og beholdere med plast + kartoner i affaldsøerne

– Hermed vil tømning kunne gennemføres med tokammerbiler, hvilket vil 
betyde færre kørsler og dermed en besparelse



Andre mulige 
omkostningsreduktioner
Nedgradere eller afskaffe storskraldsordningen for haveboliger

– Kommunen er ikke forpligtiget til at tilbyde en storskraldsordning

– Hvis borgere i stedet selv afleverer alt storskrald på genbrugsstationen, 
sikres mest muligt genbrug og genanvendelse i langt højere grad end ved 
en eftersortering

– Kravet om eftersortering af storskrald forventes at medføre en stigning 
på ca. 180 kroner pr husstand. Et årsværk mere på genbrugsstationen 
koster til sammenligning ca. 50 kroner pr husstand.

– Storskrald i boligselskabernes miljøstationer tager plads og medfører 
ofte rod. 

– Topperne nedlægger storskraldsgård og tilbyder beboerne gratis brug af 
fælles trailer, så de kan aflevere storskraldet på genbrugsstationen



Storskraldsordning vs. kørsel til 
genbrugsstationen

• Udledes der mere CO2, hvis borgere selv kører til genbrugsstationen 
med deres storskrald?

• 2020: ca. 700 bestilte storskraldsafhentninger fra enkeltadresser

– Borgere i benzinbil til genbrugsstationen

• Tur retur til gbs fra de 700 afhentningsadresser ~4200 km 

• Personbil kører i snit ~16 km/liter i bykørsel – forbrug ~260 liter benzin

• Forbrænding af 1 liter benzin udleder 2400 g CO2

• Udledning ~ 0,63 ton CO2

– Indsamling med skraldebil 

• 2 skraldebiler kører hver ca. 50 km pr storskraldsdag x 23 dage = 2300 km i 
2020

• Forbrænding af 1 liter diesel udleder 2600 g CO2

• ~5 km/liter diesel – forbrug ~460 liter diesel

• Udledning  ~1,2 ton CO2



Andre mulige 
omkostningsreduktioner

Nedgradere eller afskaffe haveaffaldsordning

– I dag kan der bestilles afhentning af haveaffald med grab to gange om 
måneden og afhentning af småt haveaffald to gange om måneden

– Ordningen kunne begrænses til færre afhentninger – eller helt afskaffes

– Haveaffaldsordningen koster 350 kr. per husstand (2021)



13. Orientering fra Formanden



14. Orientering fra Forvaltningen

Kristine Klæbel ny direktør 

for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

pr. 1. marts



15.  Eventuelt

Forvaltningen har modtaget 3 spørgsmål fra Jan Saltoft –
spørgsmål og Forvaltningens svar sendes ud med referatet



Spørgsmål til Brugergruppemødet den 16. marts 2021, fra Jan Saltofte, Formand for AB 
Milebuen. 

Jan Saltoftes spørgsmål - 1. Udebelysning/vejbelysning: 

Det fremgår af "Fakta om forbrugsafgifter" der er udsendt sammen med års-afregningerne side 2 
næstsidste afsnit: 

"I mange boligområder står Albertslund Kommune for vejbelysningen. Taksten består af fem dele: El-
forbrug, el-abonnement, afbetaling, administrationsgebyr og evt. rabat for viceværtsordning. Se mere om 
belysning på https://belysning.albertslund.dk/" 

De 5 deltakster fremgår imidlertid ikke af det nævnte link ligesom såvel års-afregningen som a-conto 
opkrævninger alene indeholder 1 eller 1 stk "Forbrug" til en pris der svarer til enten den samlede års-
afregning eller a-conto bidraget. 

Forbrugerne har krav på at kende det grundlag på hvilket opkrævningen sker, og mit spørgsmål er derfor: 

Hvad er taksterne på de 5 nævnte elementer og hvornår får forbrugerne oplyst hvad de betaler for i forhold 
til disse 5 takstelementer? 

Forvatlningens svar: 

Man skal bruge et par klik mere når man kommer ind på Belysning hjemmesiden -
https://belysning.albertslund.dk 

Man skal ind under ”Generelt om belysning” og herefter under ”Betaling udebelysning boligområder” 

Det korrekte direkte link er: 
https://kort.albertslund.dk/modules/udebelysning/html/boligomraader.html 

Når man kommer ind på denne side, skal man finde sit eget boligområde – herefter fremgår taksterne og 
en række andre oplysninger af siden. Et eksempel på de tilgængelige informationer: 

https://belysning.albertslund.dk/
https://kort.albertslund.dk/modules/udebelysning/html/boligomraader.html


 

Jan Saltoftes spørgsmål - 2. Renovation: 

Landsskatteretten har den 21/10 2020 truffet en afgørelse (se https://skat.dk/skat.aspx?oid=2297779 ) i en 
forespørgsel om bindende svar på om kommuner skal opkræve og afregne moms ved levering af 
renovationsydelser til private og grundejerforeninger. 

Den korte version af Landsskatterettens afgørelse er, at kommunerne ikke skal opkræve og afregne moms 
ved levering af renovationsydelser til private og grundejerforeninger. 

Skattestyrelsen har, efter en forespørgsel fra ABF, slået fast at denne afgørelse gælder for alle kommuner, 
der leverer renovationsydelser til private og grundejerforeninger, endvidere er Skattestyrelsen ved at 
udarbejde et styresignal til kommunerne om dommen. 

Hvad foretager Albertslund Kommune sig i anledningen af afgørelsen, der såvel indeholde et element af 
ulovlig opkrævning af moms (tilbagebetalingskrav), som kan have betydning for en hensigtsmæssig 
indretningen af renovationsydelserne fremover? 

 

 

 

 



Forvaltningens svar: 

Landsskatteretten har d. 21. oktober 2020 truffet afgørelse om, at renovation ikke længere er en 
forsyningsopgave, men derimod en myndighedsopgave, idet kommunerne efter miljøbeskyttelsesloven er 
forpligtet til at indsamle affald. Efter EU-reglerne skal der ikke moms på regningen, hvis indsamling af 
husholdningsaffald fra private er en myndighedsopgave. 

Det betyder, at kommunen vil gøre et krav gældende overfor skat, for at få momsen refunderet 3 år tilbage. 
Kommunen er derfor i gang med at foretage beregninger, der kan dokumentere, hvilket beløb SKAT skal 
tilbagebetale til kommunen. 

Kommunen afventer dog en udmelding fra SKAT – et styresignal. Styresignalet indeholder en nærmere 
beskrivelse af hvilke formelle krav, der vil være til opgørelsen f.eks. i forhold til form og indhold. SKAT har 
forlods tilkendegivet, at ingen krav vil være forældet, grundet manglende udmelding / styresignal. Det er 
endnu også for tidligt at sige noget om, hvorvidt SKAT vil gøre brug af muligheden for en ekstraordinær 
genoptagelse, således at det vil være muligt at gå længere tilbage i tiden for at få momsen refunderet. 

Kommunen betragter dog ikke dette som en garanti, og arbejder derfor fortsat på at gøre et krav gældende 
rettidigt. Det er dog uvist, hvordan SKAT vil forholde sig hertil, og hvornår en evt. tilbagebetaling til 
kommunen vil kunne finde sted. 

På grund af hvile-i-sig-selv princippet på området for renovation, vil samtlige af de refunderede momsbeløb 
fra SKAT blive indarbejdet i de respektive affaldsordninger og komme forbrugerne til gode.  

De refunderede momsbeløb vil aldrig kunne anvendes på det skattefinansierede område. 

 

Jan Saltoftes spørgsmål - 3. Albertslund Forsynings hjemmeside og cookies: 

Når man indlæser Albertslund Forsynings hjemmeside får man en besked: "Cookies hjælper os med at 
levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester, accepterer du vores brug af cookies. " med mulighed 
for at sige OK eller læse mere. 

"Læs mere" muligheden er et link til Erhvervsstyrelsens hjemmeside om emnet, der ikke kan betragtes som 
særlig relevant i sammenhængen. 

Dermed er hjemmesiden ikke i overensstemmelse med Bekendtgørelse om krav til information og 
samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr BEK 1148 af 9/12 2011. 

Vil Albertslund Forsyning sikre, at hjemmesidens cookie anvendelse, og herunder mulighed for at begrænse 
accepterede cookies til de nødvendige, bringes i overensstemmelse med de gældende regler? 

 

 

 



Forvatlningens svar: 

Det er korrekt, at informationerne om Cookies har været fejlvisende. Albertslund Kommunes hjemmeside 
er under ændring til en ny version af ”Umbraco”, som er det system, vi anvender. Belysningsundersiden er 
endnu ikke opdateret, det sker en af de nærmeste dage, så skulle fejlen blive udbedret. Det følger vi 
naturligvis op på. 

 



Notat 
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Til MBU 

Orientering  om afholdelse af Grøn Dag 2021 
 
På grund af Corona-situationen vil Grøn Dag i år blive flyttet fra et 
forårsarrangement til et efterårsarrangement.  
  
Forslag til foreløbigt overordnet program: 
 
Tid og sted for Grøn Dag 2021 
Grøn Dag er et af de største arrangementer i kommunen. I mere 
end 25 år har Grøn Dag været et årligt samlingspunkt for byens 
borgere. Det er et arrangement, der afspejler de grønne 
kerneværdier i Albertslund Kommune. Forvaltningen foreslår, at 
selve formen og stedet fastholdes, mens dato og indhold på dagen 
ændres lidt. 
 
Det foreslås derfor, at der afholdes Grøn Dag 2021 lørdag den 18. 
september 2021 fra kl. 10.00-14.00 på Materialegården.  
 
Aktiviteter på Grøn Dag 
Ved arrangement i 2021 vil haven stadig være i centrum men i 
stedet for forårsklargøring vil der i stedet blive fokuseret på de 
ting, der skal/kan laves i haven om efteråret – blandt andet med 
fokus på at være med til at øge biodiversiteten ved at beholde 
haveaffaldet i haven, lave insekthoteller, bestille en flismaskine og 
få udleveret kalkpellets fra HOFORs blødgørings-anlæg til 
jordforbedringsmiddel i haven.   
 
Udover haven vil der som ved tidligere Grøn Dag-arrangementer 
også blive sat fokus på andre indsatser der skubber på den 
grønne omstilling - i år de mange indsatsområder i Kommunens 
nye Naturplan, Klimaplan, de nye affaldsordninger,  HOFORs 
blødgøring af drikkevandet i dele af byen.  m.m. 
 
Kommunikation 
Da Grøn Dag plejer at blive afholdt i foråret, vil der både på 
kommunens Facebookkonto og i en artikel i AP blive informeret 
om, at Grøn Dag i år pga. Coronasituationen er rykket til efteråret. 



Notat 
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Når tiden for arrangementet nærmer sig – lige efter sommerferien 
og vi ved mere om hvad der i praksis kan lade sig gøre i forhold til 
Coraonasituationen, vil der som altid blive udarbejdet et samlet 
program for Grøn Dag 2021, og informeret om arrangementet på 
de sædvanlige platforme. 
 
 



Nyt fra Brugergruppen – marts 2021 
Det seneste år er flere Brugergruppemøder blevet aflyst, men tingene hober sig 
op og denne gang skulle det bare holdes – og det blev det så. For første gang 
nogen sinde elektronisk! 
 
Fra 7 til 10 affaldsfraktioner. Det absolutte hovedpunkt var de nye fraktioner, som 
Folketinget har besluttet, at alle i hele landet skal sortere i. Ud over de 7 fraktioner, vi 
i Albertslund i forvejen sorterer i hjemme ved husstanden, er det som nummer          
8: Kartonner fra mælk, juice mm., 9: Farligt affald og 10: Tekstiler. Formålet er 
flersidet. Det skal både øge genanvendelsen, mindske CO2 udledningen, indføre en 
mere ens affaldsordning i hele landet og forbedre arbejdsmiljøet for skraldemændene. 
 
I Albertslund betyder det konkret: 
- At Kartonner og Plast skal i samme fraktionen. På plastfabrikken vil de blive skilt 
ad og sendt hver til sit. 
- Tømmefrekvenserne vil blive tilpasset, så den nye fælles fraktion for Kartonner og 
Plast ikke flyder over. 
- Alle husstande med tre 2-delte beholdere skal have en fjerde beholder til pap. 
- Alle stativer skal opgives, da der ikke længere må bruges sække til affaldet. 
Stativerne skal erstattes enten af 2-delte beholdere eller af lokale affaldsøer. 
- Der sker ikke ændringer med beholderne i boligområder, der har affaldsøer.  
- Farlig affald håndterer vi stort set allerede, men der kan blive tale om tilpasninger. 
- Hvordan Tekstiler skal håndteres er ikke på plads endnu. 
For at affaldstaksten ikke skal stige pga. de nye fraktioner, diskuterede 
Brugergruppen også om ugetømningen af madaffald i sommermånederne skal 
opgives, om haveaffaldsordningen skal gå fra 14-dage til månedsafhentning, om 
affaldsbeholderne skal stå i skel, og om ændringer af storskraldsordningen. 
   
Hvad sker der nu. I første omgang skal Forvaltningen have en dialog med de enkelte 
boligområder. Derefter skal der udarbejdes et nyt affaldsregulativ. Når 
kommunalbestyrelsen har godkendt det, kan ændringerne træde i kraft. Det vil 
formentlig ske i løbet af 2022. 
 
Ønsker du at høre mere om Brugergruppemødet, så kontakt brugergruppemedlem-
met i dit boligområde. Du kan også klikke ind på: www.albertslund.dk/brugergruppen 
 

Med venlig hilsen 
Brugergruppens arbejdsgruppe 

http://www.albertslund.dk/brugergruppen
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