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Elbil ladestandere. Der er nedsat et elbil-ladestander-udvalg. Det skal allerede i år 

komme med anbefalinger til, hvordan vi får dækket Albertslunds boligområder og 

offentlige steder ind. I dag er der 36 kommunale ladestandere og 61 betalingsstandere i 

byen. Men udviklingen går hurtigt. Eksempelvis har Stadionparken netop besluttet at 

etablere 118 ladesteder – en til hver husstand! 

 

Affaldsplan er nu i høring - og rundt om i boligområderne er der gang i snakken om, 

hvordan affaldssystemet skal indrettes, når bl.a. affaldsstativerne skal opgives, og de nye 

fraktioner skal indpasses. Brugergruppen diskuterede (naturligvis) også den nye 

affaldsplan, men dog uden at komme til konklusioner. Det afventer høringsfristen for 

affaldsplanen den 26. september, hvorefter Brugergruppen mødes den 25. oktober for at 

indstille til Kommunalbestyrelsen - der formentlig vil vedtage den nye affaldsplan i 

december. Til den tid ved boligområderne så helt præcis, hvad der gælder fremadrettet, 

og kan på beboermøder og generalforsamlinger i foråret træffe beslutning om, hvordan 

affaldssystemet skal skrues sammen hos netop dem.     

 

Fra ”Grønt Regnskab” til ”Klima Regnskab”. I mange år lavede kommunen et Grønt 

Regnskab med alt fra vand- og varmeforbrug til CO2 og NOx udledninger. Det blev 

efterhånden meget kompliceret og for lidt brugt. I stedet bliver der nu, i forlængelse af 

kommunens nye klimaplan, lavet er Klima Regnskab, som skal følge klimaindsatsen. 

Det sker for at fokusere på det væsentlige (klimaet) og ambitionen er, at Regnskabet skal 

bygge på tal, der er lettere at få frem, og som mere målrettet kan bruges i arbejdet.  

 

Affalds- og Varmetakster 2022. Prognosen for affaldstaksterne siger, at prisen stiger til 

næste år. Især for borgere med stativer og 2-kammerbeholdere. Det skyldes almindelige 

prisstigninger og øgede indsamlingsomkostninger. Til gengæld falder varmetaksterne 

rimelig dramatisk. Rundt regnet med 10 %! Det skyldes, at varmeværket gennem et par 

år har kørt med overskud. Men da varmeværket ikke har aktionærer, der skal tjene 

penge, så har Varmeværket ikke noget at bruge overskuddet til, andet end at betale det 

tilbage til byens borgere – og det er det, der sker i 2022 i form af nedsatte priser. 

Omvendt betyder det også, at varmeprisen vil stige lidt igen i 2023. 

 

Ønsker du at høre mere om Brugergruppemødet, så kontakt brugergruppemedlemmet i 

dit boligområde. Du kan også klikke ind på: www.albertslund.dk/brugergruppen 

 

Med venlig hilsen 

Brugergruppens arbejdsgruppe 

http://www.albertslund.dk/brugergruppen

