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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Orientering fra HOFOR 
Anne Thorup Eriksen fra HOFOR: 
- Intet 
Poul Markussen orienterede fra bestyrelsesmøde i HOFOR den 3. 
september 2014: 
- Ved skybruddet i København den 31. august var skaderne mindre 

end i 2011, der er sket forbedringer. 
- Brøndby og Vallensbæk kommuners spildevandsselskaber bliver 

nu en del af HOFOR. 
- Avedøre Spildvandscenter er sammen med Damhusåens 

Renseanlæg og Lynetten gået sammen i et nyt selskab - BIOFOS, 
HOFOR-kommunerne ejer 2/3 af BIOFOS. 

- Vandselskaberne i HOFOR skal harmoniseres, så der bliver ens 
takster i forhold til tilslutning til vandforsyningen og til målerafgift 
(den faste afgift). De endelige takster besluttes af bestyrelsen  for 
HOFOR-Vand-Holding (borgmestrene). 

- Der er bestilt en rapport om erfaringerne med køkkenkværne. 
- Brøndby kommune  har fået et blødgøringsanlæg, så man kan 

fjerne kalk fra vandet, det vil ikke være alt kalk der fjernes, 
hårdhedsgraden ændres fra 25 til 10. På sigt vil det rulles ud over 
alle aftager-kommuner og fordyre vandprisen marginalt – til 
gengæld vil man kunne mærke relativt store besparelser på 
afkalknings-kontoen. 

- Folketinget skal senest sommeren 2015 beslutte ny lov for 
vandsektoren, hvor nogle af de mange uhensigtsmæssigheder i 
gældende lovgivning forhåbentligt vil blive ændret – primært i 
forhold til den rigide besparelsespligt på driftsomkostninger.. 

 
3. Fremtidens affaldssystem (bilag) 

Leif Pedersen orienterede kort om baggrunden for arbejdet med at 
fastlægge fremtidens indsamling af affald. Jens Granholm orienterede 
om forarbejdet til debatoplægget og de scenarier, der er sendt ud. 
Derudover er der på baggrund af et ønske fra politisk side fremsendt to 
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yderligere scenarier, som baggrundsmateriale til dette møde. 
Forvaltningen anbefaler to scenarier. 
Tidsplanen for arbejdet med fremtiden affaldssystem blev gennemgået. 
Tømningsfrekvenserne fremgår ikke af de præsenterede scenarier, 
men er beskrevet i scenariernes baggrundsmateriale. 
Æstetiske forhold er ikke beskrevet i  det nuværende materiale – og der 
er et ønske om at dette inddrages specifikt. 
De enkelte parcelhusområder vil til en vis grad kunne vælge, hvilken 
ordning de ønsker, men det vil være nødvendigt at indgå 
kompromisser. 
Ved madaffald i beholdere er det i andre kommuner - med separat 
indsamling af madaffald - ofte den enkelte borger, der selv skal sørge 
for  renholdelse af beholdere på egen grund. Der er dog mulighed for at 
etablere en ”ordning” for  rengøring af containere. 
Ved fælles opsamling i ”øer” eller miljøspots med nedgravede 
systemer, skal der forhandles med de enkelte boligområder om hvilke 
nye husnære affaldssystemer, der kan etableres under hensyntagen til 
lokale forhold. 
Der kan forekomme lugtgener fra containere med madaffald. Problemet 
vil til dels kunne løses med en såkaldt ”tropenatsordning”. Kommuner 
med separat indsamling af madaffald har alle som udgangspunkt 14 
dages tømning af både madaffald og restaffald. 
Det er også vigtigt, at der bruges nogle gode ”køkkenposer” til 
madaffald. I de præsenterede scenarier er der forudsat, at der 
anvendes poser af majsstivelse. I den videre proces skal der arbejdes 
for at sikre, at der findes poser af tilstrækkelig kvalitet. 
Der var en debat om mulighederne for ikke at kildesortere affald, som 
der forsøges med i Galgebakken. Forsøget i Galgebakken er endnu 
ikke afrapporteret, men en af erfaringerne er, at det har været en 
udfordring at forklare deltagerne i projektet, at det er i orden at blande 
papir og plastik i samme beholder. 
”Ikke-kildesortering” hvor de indsamlede materialer til genbrug 
udsorteres på Dansk Affalds anlæg i Vojens, tilbyder, at der kan 
eksperimenteres med indsamling af tøj og Tetra-forpakning.  
Det er dog ikke kun de kommuner, der indsamler til Dansk Affald, der 
har mulighed for at gennemføre eksperimenter med nye 
affaldsfraktioner. I København køres der pt. forsøg med indsamling af 
Tetra-forpakning, hvor kartondelen frasorteres til genanvendelse. 
For nogle boliger kan det være en udfordring med den fysiske plads 
indenfor og udenfor boligen til sortering i mange fraktioner. Der vil også 
være en hel del husstande, hvor adgangsforholdene vil være en 
udfordring i forhold til at overgå fra sække/kassetter, der kan løftes - til 
beholdere, der skal køres. 
Det vil ikke være muligt at finde en samlet løsning for det udstyr, den 
enkelte bolig skal have i sit køkken. Men der kan eksempelvis hentes 
en del inspiration om dette på Herlev Kommunes hjemmeside. 
Der ligger en udfordring med at få borgerne til at sortere de nye 
fraktioner korrekt.  
Forvaltningen har generelt kontakt til en del kommuner om deres 
erfaringer med sortering og opsamling. 
Økonomien for de 6 scenarier kan ses på de vedlagte bilag. I det 
præsenterede materiale var de angivne priser ekskl. moms. Dette vil 
fremadrettet blive ændret til incl. moms. 
Parcelhusejerne skal overveje om afhentning af haveaffald og 
storskrald alternativt enten kan laves til en ”ringeordning” eller helt 
afskaffes. I sidste tilfælde vil storskrald og haveaffald kun kunne 
afleveres på genbrugsstationen. 

 
Mødesager: 
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4. Brugergruppens Forretningsorden og Retningslinjer. 

(bilag – endelig mødesag samt bilag, hvor ændringerne fremgår) 
Bemærkninger til punktet skal være Forvaltningen i hænde senest 
den 28. august 2014. 
Niels Hansen orienterede om grunden til ændringen. Vand og 
spildevand er nu en del af HOFOR, og vejbelysning er kommet til. Vi 
leverer varme til Vallensbæk Nordmark, der med Brugergruppen sikres 
Brugerindflydelse. 
Indstillingerne blev godkendt og sendt videre til MBU, ØU og KB. 

 
5. Energispareaktivitetsplanen – status og budget for 2015. 

(bilag) 
Niels Hansen gennemgik sagen og orienterede om, at sparekravet er 
steget betragteligt siden 2008 og vil stige igen fra 2015. Budgettet er 
siden 2008 kun fremskrevet med prisudviklingen uden hensyn til de 
øgede krav. 
Varme- og elforbruget er faldet betydeligt i de senere år, uden dog at alt 
kan tilskrives Energispareaktivitetsplanen. Men når forvaltningen bliver 
inddraget tidligt i et renoveringsprojekt, kan der ses en forskel, derfor vil 
en ekstra energirådgiver have en god effekt. 
Der blev fra Brugergruppens side talt for og imod at opretholde et højt 
tilskud til energibesparelser. 
Forvaltningen havde opstillet et alternativ til indstillingen, hvor tilskuddet 
blev reduceret til 500 kr./MWh fjernvarmebesparelser og hvor projekter 
med mere langsigtede effekter (prøvehuse, etc.) blev sparet væk. 
Jan Saltoft Andersen fra Milebuen foreslog et alternativ 2 (eksklusiv 
prøvehuse mv.) til indstillingen, med en ekstra bevilling på 2 mio. kr. og 
uændret tilskud på 1.000,- kr./MWh fjernvarmebesparelser. 
 
Der var 32 fremmødte Brugergruppemedlemmer, heraf var 27 
stemmeberettigede. 
 
For forvaltningens indstilling, stemte 13 for og 9 imod, 4 undlod at 
stemme, hvorefter det ikke gav mening at stemme om alternative 
forslag – idet der kun var mødt 32 stemmeberettigede op. 
 
Forvaltningens indstilling blev godkendt og sendt videre til MBU, ØU og 
KB. 

 
6. Budget og takster for 2015 – Varmeforsyning. 

(bilag) 
Afregningsprisen fra VEKS faldt drastisk pr. 1. juli 2014. 
Administrationsomkostningerne kan ikke nedskrives så meget som 
forventet, lige nu afventer afdelingen det endelige tal fra  
Økonomicenteret. 
Økonomien i investeringsplanen for udrulning af 
lavtemperaturfjernvarme mindskes på grund af optimerede løsninger. 
 
Brugergruppen godkendte forvaltningens indstilling til budget og takster, 
idet Brugergruppen var blevet gjort opmærksom på at beregningen af  
administrationsbidraget til kommunen endnu ikke var endeligt fastlagt 
og formentlig budgetteret for lavt. Sagen videresendes til MBU, ØU og 
KB. 
 

7. Budget og takster for 2015 – Affald & Genbrug. 
(bilag) 
 
Jens Granholm fremlagde sagen. 
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Vedlagt referatet er bilag med gebyrsammensætning. 
 
De væsentligste forhold er: 

 Villaer- og parcelhuse vil opleve et mindre fald i renovationstaksten.  

 Boligområder med store containere vil blive opkrævet direkte for 
tømning af containere på en ringeordning og for 
komprimatorcontainere. 

 Salg af standardrenovationsudstyr afskaffes. 

 Udlejning af renovationsudstyr udfases. 
 
Brugergruppen godkendte forvaltningens indstilling til budget og takster, 
idet Brugergruppen var blevet gjort opmærksom på, at beregningen af 
administrationsbidraget til kommunen endnu ikke var fastlagt og 
formentlig budgetteret for lavt. Sagen videresendes til MBU, ØU og KB. 

 
Orientering: 
 

8. Orientering fra formanden 
Intet. 

 
9. Orientering fra Forvaltningen 

- Svar fra Økonomi- & Indenrigsministeriet vedrørende 
Albertslund Kommunes opkrævning af gebyr for 
affaldsordning i kommunens natur- og parkområder. 

Susanne Kremmer orienterede kort om, hvad der sker efter 

modtagelsen af afgørelsen.   

Der skal afholdes møde med KL og andre involverede kommuner 

inden forvaltningen sender  afgørelsen videre til politisk behandling. 

- Status fra ad-hoc arbejdsgruppen:”Drift og vedligeholdelse af 

fjernvarmeunits i Albertslund”. 

Det planlagte møde blev aflyst. 

- Status på renovering af Kanalgaden. 

Der er nu valgt to teams til videre forhandling om  renovering af 

Kanalen og Kanalgaden, med henblik på en endelig indstilling om 

projektgennemførelsen, der fysisk starter i 2015. Følgegruppen 

involveres og orienteres ved månedlige møder. 

- Brugergruppetur 13. september, sidste frist for tilmelding den 

4. september 

Brugergruppeturen den 13. september, der er meget få tilmeldinger. 

Tilmeldningsfristen blev ændret til mandag den 8. september kl. 

10.00.  

Såfremt der ikke er mindst 15 deltagere, vil turen blive aflyst. Er nu 

endelig aflyst, idet der i alt var 9 der havde tilmeldt sig mandag den 

8. september. 

- Ekstraordinært Brugergruppemøde den 30. oktober 2014, med 

ekstraordinært Arbejdsgruppemøde den 9. oktober 2014. 

Behandlet under punkt 3. 

- Referat fra møde i Naturgruppen den 18. juni 2014. 

(bilag) 

Sendt ud med dagsorden. 

10. Orientering fra Arbejdsgruppen 
Intet 
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11. Eventuelt 
Husk Borgermøde torsdag den 25. september 2014, kl. 19.00 på 
Rådhuset 

 


