
Referat 

 
 
 
 

Dato: 7. september 2020 

Sags nr.: 00.22.04-P35-15-20 

Sagsbehandler: lip 

 

BY, KULTUR, MILJØ & 

BESKÆFTIGELSE 

 

 

Miljø & Teknik 

Albertslund Forsyning 

 

 
Albertslund Kommune 

Nordmarks Allé 1 

2620 Albertslund 

 
mt@albertslund.dk 

T 43 68 68 68 

 

 

 

Forum: Brugergruppemøde 

Tid: Torsdag den 27. august 2020, kl. 17.30 

Formøde for Arbejdsgruppen kl. 17.00 

Sted: Bygning M, Gate 21 

Deltagere: Brugergruppen – se liste 

Afdelingschef Marie Guldager 

Enhedsleder Hans-Henrik Høg 

Driftsleder Steen Westring 

Peter Andersen, Albertslund Forsyning 

Anna Adamsen, Miljø & Virksomheder 

Maja Baungaard, Bydata & Miljøledelse 

Afbud: Brugergruppen – se liste 

Formand Leif Pedersen 

Suppleant for Leif Pedersen, Vivi Nør Jacobsen 

Medlemmer af Miljø- & Byudvalget 

Referent: Lissi Petesen 

1. Godkendelse af dagsorden 
På Arbejdsgruppens formøde gjorde Bent Jørgensen, Albertslund Vest, 
afdeling 2, opmærksom på, at der til punkt 4, kun var afsat 15 minutter til at 
behandle hvert område, det mente han var for lidt. Derudover henviste han 
til ”Retningslinjer for Brugergruppen”, hvor der står, at Brugergruppen skal 
indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af foreløbig 
dagsorden, samt at indstillingssager med tilhørende bilag skal fremsendes 
mindst 7 dage før mødet. Indstillingssagerne til punkt 4 er fremsendt 2 dage 
før mødet. 
På Brugergruppemødet blev dagsorden godkendt, med den ændring, at der 
blev afsat 45 minutter til behandling af af punkt 4. 

 
2. Velkommen til Miljø- & Byudvalget 

Desværre havde ingen fra Miljø- & Byudvalget mulighed for at deltage 
 

3. Temamøde om Klimaplan og Skybrudssikring   
Marie Guldager gennemgik ”Albertslund Klimaplan” samt ”Klimatilpasning af 
Albertslund Kommune”, begge slide-shows vedlægges referatet. 
Under gennemgangen var der flere bemærkninger, som Anne Adamsen og 
Maja Baungaard tager med i det videre arbejde med Klimaplanen. 
Klimaplanen forventes sendt i høring fra 7. oktober til 6. november 2020.  

 
PAUSE 

 
Mødesager: 
 
4. Budget 2021 

- Fjernvarme    
Bilag: Mødesag – fremsendt 25. august 2020 
Steen Westring gennemgik budget og takster for 2021, der er en 
mindre stigning i forhold til 2020. Med udgangen af 2020 forsvinder 
muligheden for at søge energitilskud, det vil fortsat være muligt at få 
energirådgivning. 
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Se slide-show fra mødet 
Brugergruppen sender sagen videre til politisk behandling. 

- Udebelysning    
Skattefinansieret 
Se punkt 7 

- Affald & genbrug    
Bilag: Mødesag – fremsendt 25. august 2020 
Hans-Henrik Høg beklagede, at der var en fejl i det udsendste 
materiale, de rigtige tal fremgår af slide-showet, der vedlægges 
referatet, herefter gennemgik han budget og takster, der er en mindre 
stigning i forhold til 2020, hvilket blandt andet skyldes etablering af 
Ressourceindsamling A/S, samt dårlige priser ved salg af papir, pap og 
metal. Derudover er der usikkerhed om, hvilken betydning det nye 
klimaudspil på affaldsområdet kommer til at have. Også økonomien i 
Ressourceindsamling A/S undersøges i øjeblikket, og budget og takster 
vil afhænge af den endelige virksomhedskonstruktion og tidsperspektiv. 
Et revideret budget og takstoplæg for 2021 vil derfor muligvis blive 
fremsendt senere på året til godkendelse. 
Brugergruppen sender sagen videre til politisk behandling. 

 
Høringssager: 
 
5. Høring om vedtægtsændringer i Agenda Center  

Albertslund 
Bilag vedlagt, høringsperioden slutter når Brugergruppemødet er afholdt. 
Tove Jensen, formand i Agenda Center Albertslund, orienterede kort om 
baggrunden for bestyrelsens ønske om at ændre navnet til Albertslund 
Verdensmål Center og de deraf følgende vedtægtsændringer. 
Lizette Olsen, Andelsboligforeningen Morelgården havde sendt følgende 
høringssvar: ”Re Punk 5 – Agenda Centeret: Det er super godt, at 
Agendacenteret arbejder fremadrettet, og gerne vil have tilføjet Verdensmål 
navnet. Det giver god mening. Jeg mener dog, at det valgte navn egentlig 
bør testes for, om Albertslundborgerne finder navnet nemt at udtale samt 
nemt at genkende/huske. Det mener jeg, da jeg har den opfattelse, at 
Agendacentret er et navn, som de fleste borgere kender til eller har hørt 
om. Desuden er et navneskifte og markedsføring heraf ikke omkostningsfrit, 
men kan være en stor belastning i budgettet. Ud fra den vedlagte skrivelse 
kan jeg desværre ikke se, hvilken omkostning navneskifte forventes at 
have, samt mangler der en oplysning om, hvordan Agenda Centeret vil 
markedsføre navneskiftet, hvilken omkostning der må påregnes i 
forbindelse med navneskiftet samt om det valgte navn vil være sigende for 
byens borgere. På baggrund af ovennævnte mener jeg derfor at høringen 
bør udsættes.” 
Pia Larsen, Albertslund Vest afdeling 1, gjorde opmærksom på, at navnet 
ikke var særlig mundret. 
Hans Nielsen, grundejerforeningen Blomsterkrogen, ønskede oplyst, om 
der var andet end navnet, der blev ændret. 
Povl Markussen, VA afdeling 10 Hyldespjældet, medgav, at det ikke var 
særlig mundret, men at det i daglig tale kom til at hedde Verdensmålcentret 
(AVC), der er enkelte justeringer i forhold til, hvad der tages udgangspunkt 
i. 
Lisbet Hansen, Albertslund Vest afdeling 3, undrede sig over, at der ikke 
kan arbejdes videre med verdensmålene uden at skifte navn. 
Jonas Karman, Grundejerforeningen Stadionparken, bakkede op om 
navneskiftet. 
John Kaubak Pedersen, Ejerforeningen Albertshus, mente, det var en god 
ide, da de unge kender verdensmålene men ikke Agendacentret. 
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Jette Sauer, Grundejerforeningen Valnøddegården, mente, at 25 års 
fødselsdagen var en god anledning til navneskifte. 
Peter Holm Larsen, Grundejerforeningen Herstedøster, var nervøs for, at 
det blev ændret på grund af den politiske dagsorden. 
Annette Storgaard, AB Vest, gjorde opmærksom på, at agenda betyder 
dagsorden, så grundlæggende hedder centret lige nu ”Dagsorden Center 
Albertslund”, og det giver ikke mening. 
Høringssvarene sendes til Agenda Center Albertslund. 

 
Orienteringssager: 
 
6. Fjernvarme    

- Nye bestemmelser 
Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en ad hoc arbejdsgruppe 
Steen Westring orienterede om, at der skal ændres i bestemmelserne, 
blandt andet fordi, der er lovgivningsændringer på vej. Der skal 
nedsættes en ad hoc arbejdsgruppe, og der forventes afholdt 2 – 3 
møder efter arbejdestid. Følgende meldte sig arbejdsgruppen: 
 Lars Bremer, AB Syd, gård- og rækkehuse 
 Rudi Tobisch, Grundejerforeningen Godthåbsparken 
 Bent Jørgensen, Albertslund Vest, afdeling 2 
 Pia Larsen, Albertslund Vest, afdeling 1 

Mikkel Ellung Larsen, Bo-Vest administration 
Hans Nielsen, Grundejerforeningen Blomsterkrogen 
Henrik Dahlberg, Grundejerforeningen Rødager 
Jens Klindt, Bofællesskabet Lange Eng 

- Overgang fra 10 til 12 rater i 2021 
Bilag: Mødesag behandlet på Miljø- og Byudvalgsmødet den 18. august 
2020 
Mødesagen er på vej gennem det politiske system, der vil blive 
orienteret bredt via e-Boks, Albertslund Posten og hjemmesider, når 
den er vedtaget. 
Der var en længere debat om for og imod flere eller færre rater. 

- Status på målerprojekt 
Steen Westring orienterede om, at der nu var en afklaring på de utætte 
o-ringe, leverandøren har erkendt, at de har leveret forkerte o-ringe, det 
betyder desværre, at vi skal ud og skifte dem hos alle forbrugere, der vil 
snarest muligt blive udarbejdet en tidsplan og informeret om dette. 
 

7. Udebelysning 
- Steen Westring orienterede om, at vi er i gang med udskiftning på den 

østlige del af Tværstien, samt i landsbyerne, Risby, Herstedøster og 
Herstedvester. Vridsløselille landsby vil først få nyt lys i 2021. 

- Fredag den 21. august var der brand på fabrikken i Svendborg, det 
betyder desværre, at tidsplanen måske bliver forsinket. Den 
opdaterede udrulningsplan er vedlagt referatet. 

 
8. Affald & genbrug    

- Fælleskommunalt §60 affaldsselskab – Ressourceindsamling A/S 
Der er bestyrelsesmøde den 17. september, hvor det besluttes om 
Ressourceindsamling A/S skal fortsætte som et selvstændigt selskab 
eller lægges over som et datterselskab under Vestforbrænding I/S. Den 
fremtidige økonomi forventes afklaret ved samme lejlighed. 
Rerssourceindsamling A/S planlægger blandt andet at optimere 
ruteindsamlingen for at øge nærheden til borgerne og give 
medarbejderne et bedre arbejdsmiljø, mange vil opleve, at der ændres 
på tømmedagene men ikke på frekvensen, der vil forinden blive 
orienteret via postkasser og besked til ejendomskontoret. 
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- Den nationale affaldsplan i høring fra 1. januar 2020 
Fra 1. juli 2021 skal Tetrapak udsorteres ved den enkelte husstand og 
fra 2022 skal tekstiler udsorteres, der vil formentlig blive mulighed for at 
blande nogle af fraktionerne.  

- Kommunal affaldsplan 2020-2024 
Når de nationale rammer er på plads, vil forvaltningen komme med et 
forslag til en affaldsplan for Albertslund. 

Hans-Henrik Høg orienterede om, at der ikke vil blive vasket containere i år.  
 
9. Fra forvaltningen 

Intet    
 

10. Eventuelt  
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, gjorde opmærksom på at 
kommunen ikke laver grønt regnskab mere, men han kunne orientere fra 
bestyrelsesmøde i HOFOR, at det gennemsnitlige vandforbrug i Albertslund 
er 92 liter pr. døgn pr. person, i hele HOFORs område er det 
gennemsnitlige forbrug 104 l. pr. døgn pr. person. 

 
 
 


