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Driftschef Hans-Henrik Høg 
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Frank Brodersen, HOFOR 
Anne Thorup Eriksen, HOFOR 

Afbud: Brugergruppens formand Leif Pedersen 
Se vedlagte navneliste 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Det blev valgt at tage punkt 9 før punkt 8 ellers godkendt. 

 
2. Orientering fra Arbejdsgruppen 

Povl Markussen orienterede om: 
• Brugergruppens fremtid, fra Brugergruppedagen den 25. august 2013: 

Forslaget om at fusionere Naturgruppen og Grønt Råd i Brugergruppen 
blev nedstemt, ingen af grupperne synes, det var en god ide. Dog var 
man enige om, at en eller anden form for gensidig orientering vil være 
hensigtsmæssig. Naturgruppen og Grønt Råd bliver sandsynligvis lagt 
sammen og får høringsret.  
Nye områder for Brugergruppen kunne være el/belysning, trafik og 
vej/park.  
Byplanlægning kan, i særlige tilfælde være, en del af Brugergruppens 
område. 
Principielt skal de nye regler gælde fra 1. januar 2014, foreslog at 
Arbejdsgruppen arbejder videre med retningslinjer og forretningsorden 
og fremlægger et forslag til Brugergruppemødet den 28. november 
2013, herefter kan det endelige forslag fremlægges på 
Brugergruppemøde i marts 2014. 

• Der har tidligere været talt om valg af brugerrepræsentanter til 
HOFORs bestyrelse, det vil blive omtalt under punkt 6. 

 
3. Orientering fra Formanden 

Intet 
 
4. Orientering fra Forvaltningen 

- Opkrævning af el efter kommunen har overtaget fra DONG 
På forvaltningens vegne takkede Niels Carsten Blume for Brugergruppens 
arbejde. Forvaltningen sætter stor pris på det gensidige samarbejde. 
Der er kommet ny organisation pr. 1. august 2013. Områderne er nu slået 
sammen til et vækstspor – Byudvikling, Miljø og Beskæftigelse og et 
velfærdsspor – Børn, Kultur og Velfærd. 
Niels Carsten Blume er områdedirektør for vækstsporet.  



Referat 

 

 Side 2 af 5 

A
lbertslund Forsyning 

Der er skabt 1000 nye jobs i Albertslund det sidste år, men det er ikke 
kommet de forholdsvis mange arbejdsløse i Albertslund til gode – så en stor 
opgave bliver fremadrettet – Hvordan får vi aktiveret og efteruddannet 
borgerne i Albertslund til fremtidens arbejdsmarked? 
Byen er skabt af borgerne, der nu, i samarbejde med kommunen, skal løse 
udfordringerne  med  at skabe en fremtidssikret by. Det sker blandt andet 
ved renoveringen af rækkehusene i Syd, samt gårdhusene i Syd og Vest. I 
den forbindelse er der behov for, at vi følger med – blandt andet med 
lavtemperaturfjernvarme til de nyrenoverede områder, hvilket i de 
kommende 3 – 4 år betyder øgede takster på fjernvarmen. 
Kommunen har valgt at overtage gadebelysningen i kommunen, der 
trænger til at blive udskiftet. På den måde kan borgerne også være med til 
at udvikle fremtidens belysning. Det fælles net mellem kommunen og 
grundejerforeningerne er flettet ind i hinanden, hvorfor kommunen har 
overtaget det hele.  
Der er indgået en partnerskabsaftale med DONG med henblik på fælles at 
afprøve og udvikle fremtidens ”smart city-løsninger”. Det kan ske ved at 
lave et mikronet i og omkring Albertslund Centrum, hvor hele området 
betragtes som en parcel med bedre muligheder for blandt andet at udnytte 
solceller. Der ses på mulighederne for at lægge belysning og 
solcelleforsyning  over i et kommunalt ejet elselskab med basis i 
Forsyningen. Det vil være oplagt, at Brugergruppen fremadrettet involveres 
i dette arbejde. 
 

5. Orientering fra HOFOR 
- Rapport HOFOR vand og spildevand 2012 

(bilag på www.albertslund.dk/brugergruppen) 
Frank Brodersen fra HOFOR orienterede om: 
• Valg af forbrugerrepræsentanter. Der bliver ikke husstandsomdelt 

foldere, det er annonceret i lokalaviser og på biblioteker, samt på 
HOFORs og Albertslund Kommunes hjemmesider. Hvervet som 
forbrugerrepræsentant er lønnet, honoraret er endnu ikke fastlagt. 
Men hvervet indebærer også tavshedspligt og bestyrelsesansvar. 
Der vil blive 4 – 5 møder årligt, ét møde i kvartalet og et 
strategimøde lige før sommerferien. Repræsentanterne vælges for 
2 år og repræsenterer alle 14 selskaber/kommuner.  
Hver vælger har 2 stemmer, dog må man ikke stemme to gange på 
samme person, men en vælger kan godt være stiller for mere end 
én person. 
På HOFORs og Albertslund Kommunes hjemmesider, kan man se, 
hvordan man opstiller som kandidat – hver kandidat skal have 10 
stillere. Det er også på hjemmesiden, man registrerer sig som 
vælger. 
Povl Markussen foreslog, at Brugergruppen finder 2 
repræsentanter, der kan stille op, og at 
Brugergrupperepræsentanten, i de enkelte boligområder, arbejder 
for at få borgerne til at deltage i valget. 

• Taksterne er separate for de enkelte kommuner, 
Forsyningssekretariatet udmelder ”loftet” i forhold til driften, der er 
et forventet krav om effektivisering på 5%. Delelementerne i 
takstfastsættelsen blev gennemgået. Som udgangspunkt forventes 
det, at taksterne holdes stabilt. 

• Kort orientering om forureningssag fra Lejre, i juli væltede en traktor 
med 4000 liter af giftmidlet roundup, konsekvensen var, at 
indvindingsboringen blev lukket, der er skærpet overvågning. 

Anne Thorup Eriksen orienterede om: 
• Igangværende projekter, blandt andet Kanalen, med start af 

anlægsaktiviteter i september/oktober. 

http://www.albertslund.dk/brugergruppen
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Våd eng/bassin Kongsholmparken med start af anlægsaktiviteter 
primo 2014. 
Nødforsyning til Risby – der har gentagne gange været kogepåbud. 
Problemet søges nu løst ved etablering af en forsyningsledning fra 
den nordvestlige del af Albertslund ved Herstedvester 
Landsby/Galgebakken. 

• Betalingsvedtægter (spildevand) og betalingsregulativ (vand), hver 
kommune har sine, flere er mere end 10 år gamle, det har medført 
et behov for opdatering, dels for at ajourføre som følge af ny 
lovgivning, dels for at harmonisere selskaberne, med henblik på et 
mere fælles og enklere administrationsgrundlag, samt for at skabe 
et godt overblik for kunderne om deres rettigheder og pligter. 

• Nødplaner ved strømsvigt, beredskabsplanen for HOFOR er blandt 
andet døgnvagt og mobile pumpeanlæg, i løbet af efteråret 2013, 
vil der være overvågning og alarmer. 

 
Kort ”summepause”, for at finde kandidater til valget som forbrugerrepræsentant 
i HOFORs bestyrelse. 
Efterfølgende blev Brugergruppen enige om at foreslå Povl Markussen 
(Hyldespjældet) og Rudy Tobisch (Godthåbsparken). 
Brugergruppens repræsentanter informerer selv i egne boligområder, det er 
vigtigt at så mange som muligt registrerer sig som vælgere. 
 
Indstillinger til Brugergruppen og Miljø- og Planudvalget 
 
6. Nye bestemmelser for Albertslund Varmeværk 

(Mødesag vedlagt)  
(Bestemmelserne på www.albertslund.dk/brugergruppen) 
Tak til ad-hoc arbejdsgruppen og Jan Saltoft for bistanden. 
Jan Saltoft ønskede en bemærkning på indstillingen, ”Milebuen kan ikke 
tilslutte sig indstillingen på grund af manglende skillelinje mellem ejer og 
bruger”. 
Bent Jørgensen gjorde opmærksom på, at ad-hocgruppen har deltaget som 
konsulent, dokumentet er ikke egnet til godkendelse i Brugergruppen, det er 
forfattet af Forvaltningen og de ansvarlige er kommunalbestyrelsen, så 
indstillingen bør sendes videre med formuleringen: ”taget til efterretning og 
videresendt til Kommunalbestyrelsen”. 

 
7. Budget og takster for 2014 – Affald og Genbrug 

(Mødesag vedlagt) 
Hans-Henrik Høg gennemgik budgettet, der lægger op til en takststigning 
på omkring 10%. 
Bent Jørgensen mente ikke, at det udsendte budget- og takstforslag er et 
tilstrækkeligt og rimeligt grundlag at tage stilling ud fra. Det er svært at 
forstå, og der er brugt en dårlig opsætning, så der ikke umiddelbart kan 
sammenlignes mellem de enkelte år. Der bør rettes op på disse forhold fra 
Forvaltningens side. 
Flemming Jørgensen gjorde opmærksom på, at der i høj grad er tale om 
generelle prisstigninger, som kommunen ikke har nogen indflydelse på. Det 
ville være rart at vide mere præcist, hvilke udgifter der er styrbare for 
brugergruppen og kommunen. 
Hans-Henrik Høg beklagede den dårlige opsætning og forklarede, at: 
• Forvaltningen med vilje havde gjort sagsfremstillingen kortere, da der 

tidligere var blevet gjort for meget ud af at forklare baggrunden for 
budgettet og takstberegningerne. 

• Det umiddelbart eneste parameter, der kan skrues på er den ekstra 
administrative medarbejder. Denne ekstra medarbejder bidrager kun en 
mindre del til den samlede takststigning.  

http://www.albertslund.dk/brugergruppen


Referat 

 

 Side 4 af 5 

A
lbertslund Forsyning 

• Denne ressource er nødvendig for at kommunen skal kunne leve op til 
sin egen affaldsplan og de fremtidige krav til sortering af affald. 
Alternativet vil være at købe endnu dyrere rådgivning for at løfte 
opgaven. 

 
Povl Markussen pointerede overfor brugergruppen, at hvis Albertslund vil 
følge med på affaldsområdet, så skal brugergruppen være villig til at tilføre 
tilstrækkelige ressourcer. 
Budgettet blev indstillet til MPU/KB. 

 
8. (oprindelig punkt 9) Energispareaktivitetsplanen – status og budget 

for 2014 
(Mødesag vedlagt) 
Punktet blev behandlet inden punkt 8: 
Niels Hansen gjorde opmærksom på, at der var en fejl på side 2 i 
indstillingen, tallet er ca. 1 million kr. for højt. Der manglede også 2 bilag, de 
blev delt rundt på mødet. 
Sagen blev kort gennemgået, i den forbindelse opstod en debat om nytten 
af at give støtte til prøvehuse i forbindelse med energirenovering. Der blev 
også spurgt til om man kunne se om energiforbruget faldt? Niels Hansen 
bekræftede, at det graddagskorrigerede varmeforbrug var faldende, samt a 
især elforbruget er faldet meget i de senere år. 
Brugergruppen tiltrådte indstillingen. 

 
9. (oprindelig punkt 8) Budget og takster for 2014 – Varmeforsyning 

(Mødesag vedlagt) 
Hans-Henrik Høg beklagede, at mødesagen var kommet meget sent ud, det 
skyldes blandt andet, at sagen er en del af kommunens samlede budget, og 
derfor flere gange har været behandlet i Økonomicenteret for blandt andet 
at sikre, at det kommunale låneloft ikke blev overskredet. 
Brugergruppen mente, det var  mest fornuftigt med en længere afdragstid 
på lånet, for på den måde at holde en stigning i varmeprisen nede på ca. 
5%. 
Indtil VEKS melder priser ud for 2014, er det ikke muligt at tage endelig 
stilling til budgettet 

 
Sager til orientering og drøftelse 
 
10. Strategi for øget indsamling af plastemballage og småt metal 

(bilag) 
Sara Rosendal orienterede om gruppearbejdet på Brugergruppedagen den 
25. august 2013, der er udarbejdet et sammendrag, hvor problemer og 
forslag til handling er oplistet. Det vedlægges referatet. 
Jens Granholm orienterede om at:  
• Deltagerne på brugergruppedagen (25-08-2013) havde pointeret, at 

kommunen ikke selv skal opfinde den dybe tallerken med hensyn til nye 
affaldsløsninger og så vidt muligt skal drage nytte af erfaringer fra 
nabokommuner mv. Derfor vil Forvaltningen bruge de næste par 
måneder på, at klarlægge hvad eventuelt nye indsamlingssystemer, vil 
betyde økonomisk, servicemæssigt mv. for den enkelte husstand.  

• Den nye ressourceplan fra regeringen nu er på vej. Planen forventes at 
udstikke retningslinjerne for den fremtidige affaldssortering. 

• der startes forsøg i Galgebakken med indsamling af emballageaffald 
efter "Vojens – modellen". Det vil sige sammenblanding af visse dele af 
det daglige husholdningsaffald med henblik på eftersortering. Dette 
sker for at vurdere, om der kan findes enkle og pladsbesparende 
indsamlingssystemer, nu hvor der skal indsamles mere plast og metal.  
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• Der kører forsøg i Hyldespjældet og en daginstitution med bioaffald. 
Bioaffald er en udfordring at indsamle. Det er derfor vigtigt med 
praktiske erfaringer i forhold til køkkenposer, tømningsfrekvenser mv. 

• Tiltag med indsamling af plast i boligområder med affaldsøer, blandt 
andet i Topperne. 

• Forsøg i Hyldespjældet med indsamling af rent træ, der sendes til  
spånpladeproduktion. 

 
11. Notat om ændringer i serviceniveauet på ny genbrugsplads 

(bilag) 
Birte Kvamm orienterede kort om: 
• Status på ny genbrugsplads, tidsplanen holder, arbejdet er gået i gang, 

forventet indvielse primo 2014 
• Øget serviceniveau på genbrugspladsen, blandt andet kurser for 

medarbejderne i kommunikation og konflikthåndtering. 
• Præsentation af forskellige ideer til øget serviceniveau på 

genbrugspladsen 
• Indretning af drivhuset og gårdmiljøet 
• Idekatalog – ens og synlig beklædning  til pladspersonalet, nyt koncept 

for vejledning på pladsen, øget bemanding, nyt skilteprojekt og meget 
andet 

• Idekatalog formidlingshus – lørdagsbemanding med frivillige borgere i 
forskellige bytteboder, materialebørs, miljøbutik og meget andet 

• Tilbud til skoleklasser 
• Reetablering af ad-hocgruppen til arbejdet med valg af focusområder. 
 
Hans-Christian Andersen udtrykte håb om, at lokale genbrugsstationer kan 
drage nytte af de erfaringer der kommer i forbindelse med skilteprojektet på 
den nye genbrugsstation. 
 
Brugergruppen havde følgende kommentarer til notatet: 
Povl Markussen havde betænkeligheder over for ideen om et døgnåbent 
område på grund af dagligt ekstraarbejde med oprydning. Et andet 
Brugergruppemedlem mente det vil være for farligt at have en cykelbane 
igennem pladsen. 

 
12. Eventuelt 

Helmer Omdal mindede Brugergrupperepræsentanterne om at arbejde for 
at udbrede kendskabet til valget af brugerrepræsentanter i HOFOR. 
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