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Forum: Brugergruppen 

Tid: Torsdag den 28. november 2013, kl. 18.00, formøde kl. 17.00 

Sted: Rådhusets kantine 

Deltagere: Brugergruppen – se liste 

Brugergruppens formand Leif Pedersen 

Driftschef Hans-Henrik Høg 

Medarbejdere fra Albertslund Forsyning 

Anne Thorup Eriksen, HOFOR 

Sif Enevold, Miljø- & Teknikafdelingen 

Afbud: Brugergruppen – se liste 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ændringer i forhold til først fremsendte dagsorden: 
Punkt 8 – taget af dagsorden 
Punkt 13 – afventer nedsættelse af politiske udvalg, udsendes snarest 
muligt 
Punkt 15 og 17 behandles som et punkt 

 
2. Orientering fra Arbejdsgruppen 

Povl Markussen orienterede kort om valg af brugerrepræsentanter til 
bestyrelsen i HOFOR: 

 34 opstillede heraf 8 fra Albertslund. 

 33% af stemmerne blev afgivet på opstillede fra Albertslund. 

 Povl Markussen blev sammen med en fra København valgt til 
bestyrelsen, 1. suppleant blev en fra København og Rudi Tobisch blev 
valgt til 2. suppleant. 

 Arbejdet i bestyrelsen går i gang i juni 2014. 

 Tak for den store opbakning. 
 
3. Orientering fra Formanden 

Leif Pedersen orienterede kort fra valget 19. november, efter 
konstitueringen fortsætter han som formand for Miljø- & Byudvalget, og 
dermed også som formand for Brugergruppen.  
Har også fået plads i følgende bestyrelser: 

 Greeen Cities 

 VEKS 

 Vores Rens 

 Vestforbrænding I/S 
 
4. Orientering fra Forvaltningen 

- Opgørelse over antallet af lukkekørsler for HOFOR 
Antallet af lukkekørsler er uændret i forhold til 2012, eneste forskel er, 
at det nu sker i større ”klumper”. 

- Foreløbigt regnskab 2013 – varme og affald og genbrug 
Lisbeth Nybro orienterede: 

 Affald- & Genbrug ender foreløbig med et underskud på 2,6 mio. 
kr., hvilket er kr. 300.000,- mere end forventet, det skyldes 
hovedsagelig ekstra tømninger i forbindelse med brandene først på 
året. 
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 Varmebudgettet forventer foreløbig et underskud på 5 mio. kr., det 
skyldes blandt andet mindre opkrævet i a conto og afskrivninger fra 
to konkursbo. 

- Budget og takster – affald og genbrug 2014 
Der vil blive orienteret om ovenstående under punkt 9 

- Hjemmesiden 
Niels Hansen orienterede: 

 Har undersøgt mulighederne for plads på Forsyningens 
hjemmeside. 

 Der er oprettet et link fra Forsyningens hjemmeside til 
Brugergruppen på Albertslund Kommunes hjemmeside. 

 Rammerne for fremtiden kendes ikke i øjeblikket, så det afventer- 
 
5. Brugergruppens fremtid samt status på Forretningsorden og 

Retningslinjer 
(bilag) 
Der er senere modtaget to forslag til nyt navn: 
1. Albertslund Grønne Borgerråd 
2. Borgergruppen for grøn opstilling 

 Povl Markussen og Leif Pedersen orienterede om møde i Grønt 
Råd. Grønt Råd nedlægges og alt samles fremover i Naturgruppen. 
Enighed om at kommunikationen mellem Brugergruppen og 
Naturgruppen kunne ske gennem forvaltningen. 

 Der var et ønske om, at man sendte en ny version, med rettelser, 
ud sammen med referatet. (vedlagt) 

 Med hensyn til nyt navn, flere gav udtryk for et ønske om at 
beholde det nuværende navn.  

 Nogle foreslog en forklarende tekst efter Brugergruppen. 

 Der står, at man bliver ekskluderet, hvis man udebliver fra 3 møder, 
dette er ikke håndhævet. 

 Med hensyn til referater, er det ikke kotume at referere, hvis der er 
indlæg? Fremadrettet skal der arbejdes med begreberne 
beslutningsreferat/mødereferat. 

 
6. Orientering fra HOFOR 

Anne Thorup Eriksen orienterede om: 

 Taksterne for 2014, samt baggrunden for taksstigningen. 

 Gennemgik anlægsinvesteringerne for 2014 for både vand og 
spildevand. 

Slides fra mødet vedlagt referatet. 
Projektet ”Våde enge – Kongsholmparken” forventes at kunne finansieres af 
kompensationen fra BaneDanmark? 

 
7. Orientering om gadebelysning v/Sif Enevold 

- Opkrævning af el efter kommunen har overtaget fra DONG 
Efter en kort præsentation af sig selv, orienterede Sif Enevold om 
visionerne i forhold til vej- & stibelysning i Albertslund: 

 Albertslund skal være frontløber for klimatilpasset belysning 

 Fokus er i øjeblikket på DOLL – en platform for udvikling af 
morgendagens LED-belysning, hvor Albertslund bidrager til 
udvikling af nye grønne teknologier og vil tiltrække udviklere og 
producenter på Led-området, blandt andet: 

 Quality Lab – test af lyskvalitet – DTU Fotonik på Risø 

 Living Lab i Albertslund – afprøvning af gadelys i 1 : 1 – Hersted 
Industripark i Albertslund  

 Virtual Lab – byrum og lysløsninger kan genskabes i en 3D-
simulering 
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Living Lab i Hersted Industripark forventes anlagt i løbet af 2014. 
Her vil belysningen på en del veje og stier blive fornyet med 
belysningsprodukter og styringssystemer fra 10 – 15 forskellige 
producenter, fordelt på en række parceller. Living Lab vil blive et 
udendørs showroom med mulighed for test og dialog med 
interessenter. 
Den viden, vi får fra DOLL, skal bruges i den kommende udskiftning 
i Albertslund, inden det endelige valg af teknologi og styresystem 
træffes, skal det testes i DOLL. 
Albertslund Kommune har overtaget belysningsanlægget fra 
DONG, der er udarbejdet både en belysningsplan og en overordnet 
handlingsplan, de første projekter er i gang, der sker ikke en større 
udskiftning i 2014. 
I løbet af 2014 gennemføres planlægning og organisering for 
fremadrettet at sikre effektiv drift, vedligeholdelse og fornyelse af 
gadebelysningsanlægget. 
For at sikre, at anlægget fungerer er der ved overtagelsen indgået 
en 5-årig aftale om, at DONG har drifts- & vedligeholdelsespligten 
på anlægget. Aftalen omfatter uændret serviceniveau og 
organisering af driften. Herunder også elforsyningen. 
I takt med, at der etableres nye anlæg udgår de omfattede 
strækninger af drifts- & vedligeholdelsesaftalen. Indsatsen med 
fornyelse af belysningsanlægget forventes prioriteret, så de ældste 
og mest nedslidte anlæg prioriteres først. Det omfatter blandt andet 
udgåede pulverrørstyper. 
Der vil blive inviteret til dialog med grundejer- eller boligområder 
inden planlægningen starter i de enkelte områder. 
I december sendes a conto opkrævninger for 2. og 3. kvartal til de 
boligafdelinger, som tidligere betalte direkte til DONG, 
Opkrævningerne vil være uændrede. 
Med hensyn til elprisen, DONG varetager som led i drifts- & 
vedligeholdelsesaftalen indkøb af el. Det sker på kommisionsvilkår 
på Nord Pool, som er en fri elbørs. El indkøbes på markedsvilkår, 
kommunen ejer den indkøbte el. 
Der betales pr. kWh, som led i elprisen indregnes transport af el 
frem til det enkelte armatur, samt skatter og afgifter. Elprisen er fast 
for et år ad gangen. 
Spørgsmål fra deltagerne: 
Med hensyn til kabellægning, er der i forbindelse med det 
nuværende gravearbejde med elforsyning til boligområderne taget 
højde for fremtidig udskiftning? Ja, der lægges rør ned, så der kun 
skal graves ved el-masten. 
Hvem ejer master og armaturer? Hvis DONG ejede det tidligere, er 
det nu kommunen. 
Kan energibesparelserne finansiere anlægget? Det korte svar er 
nej. Der forventes en besparelse på nye master, i forhold til at de er 
mere ”hærværkssikre”. 

 
Indstillinger til Brugergruppen og Miljø- og Planudvalget 
 
8. Justering af gebyrer i Varmeforsyningens takstblad 2014 

(mødesag – vedlagt, er senere blevet taget af dagsordenen) 
 
9. Justering af to takser for affald og genbrug 2014 

(mødesag – vedlagt) 
Jens Granholm orienterede kort om baggrunden for indstillingen, 
Brugergruppen ønskede, at taksten for nedgravede containere blev sat til 
kr. 150,- pr tømning, samt at indstillingen som jern udgår, for at bevare 
incitamentet til sortering. 
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Punkt 4 – pind 3, Kommunalbestyrelsen har godkendt Brugergruppens 
indstilling vedrørende budget og takster for 2014. 

 
10. Budget og takster for varmeforsyningen 

(mødesag – vedlagt, ny version fremsendt 26.11.2013) 
Hans-Henrik Høg orienterede kort om baggrunden for, at der er sendt en ny 
version. 
Punktet blev behandlet på Brugergruppemødet i september, her havde 
Brugergruppen en anden indstilling, Brugergruppen ønskede en 
afskrivningsprofil på 20 år, og det indstilles nu. 
Stigning i taksterne skyldes primært puljeprisen fra VEKS og ikke 
anlægsinvesteringerne. VEKS’ Brugerråd har forholdt sig til 
takststigningerne i VEKS, og har sendt indsigelse til Energistyrelsen fra de 
brugerejede varmeværker, svaret afventes. 
De nye prisstigninger er indregnet i budgettet. 

 
Sager til orientering og drøftelse 
 
11. Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand Albertslund A/S 

(mødesag – vedlagt, er ikke fremsendt, ligger på hjemmesiden) 
Der er ganske få ændringer til den eksisterende betalingsvedtægt. Forslag 
til ny betalingsvedtægten er på vej gennem det politiske system. Det er 
hovedsagelig implementering af ny lovgivning, herunder, at det er ikke 
muligt at få tilskud til frakobling af regnvand uden at det fremgår af en  
spildevandsplan. 
Trappemodellen for virksomheder betyder en lidt mindre 
vandafledningsafgift, for virksomheder der bruger meder end 500 m2 vand. 
Spørgsmål fra deltagerne: 
Der blev spurgt til hvornår der forventes en ny spildevandsplan? Det er 
forventningen at der bliver udarbejdet en ny spildevandsplan i 2014.. 
Hvorfor kommer vandforsyningsplanen før spildevandsplanen? Anne 
Thorup Eriksen, har efterfølgende undersøgt sagen, svaret er, at det er 
ejerkommunerne, der har besluttet rækkefølgen. 

  
12. Kanalprojekt 

(bilag på hjemmesiden) 
Hans-Henrik Høg orienterede Kanalprojektet. Planen er på vej gennem det 
politiske system.  Der skal tages stilling til, hvordan Kanalen skal se ud på 
strækningen fra Opstandelseskirken til Vandhaverne, og hele strækningen 
skal renoveres. 
Spørgsmål og bemærkninger fra deltagerne: 
Kommer planen til behandling i Brugergruppen senere? Ja, når det endelige 
forslag til renovering af Kanalen er færdig, vil det komme tilbage til 
Brugergruppen. 
Kanalen er ikke indbydende, men der er mange alger og affald i vandet. Det 
hjælper ikke at omgivelserne er pæne, hvis vandet ikke også holdes rent 
både for alger og affald. 
Hvad er tidshorisonten: I forbindelse med renovering af Kanalens Kvt. Blev 
det lovet at Kanalen også blev renoveret, det er nu 5 år siden! Arbejdet i 
gang i 2015, derfra er tidshorisonten 4 år før projektet er færdig. 
Hvordan med vedligeholdelse inden projektet går i gang, der er mange 
”farlige” steder (løse fliser og andre ujævnheder)? Det skal indrapporteres til 
kommunens hjemmeside. 
Er fliserne ved Vandhaverne med i projektet? Ja i forbindelse med projektet 
”Våde Enge i Kongsholmparken”. 
Der var også bemærkninger om,  at vandet i Tueholmsøerne ser ret plumret 
ud. 
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13. Mødedatoer i 2014 
 
14. Status på genbrugsstationen 

(statuspapir – vedlagt) 
Projektet forløber efter tidsplanen, der holdes en lille åbningsseance i 
januar og en stor åbningsceremoni til Grøn Dag. 
Bemærkninger fra deltagerne: 
Pind 6 ”Målsætning om minimum at vejlede 60% af de besøgende om 
korrekt sortering af deres affald”, som udgangspunkt skal alle kontaktes. 

 
15. Tids- og handleplan for nyt affalds- og genanvendelsessystem 

Hans-Henrik orienterede om, at der nu startes op med dialogmøder med 
boligområderne, hurdlen er, at vi i øjeblikket ikke ved hvor mange fraktioner 
og hvordan vi skal sortere i fremtiden. 
Spørgsmål og bemærkninger fra deltagerne: 
Hvornår vil boligområderne blive kontaktet første gang? Der skal 
udarbejdes koncepter inden boligområderne kontaktes. 
Forslag om, at boligområderne inviteres til brain-storm. 
Hvornår kan man komme med forslag til nye fraktioner? 
Hvad sker der, hvis boligområderne kommer med hver sit forslag? 
Ønske om at boligområderne kommer ind så tidlig som muligt. 
Forvaltningen lovede at forsøge at imødekomme ønskerne i forbindelse 
med den kommende proces. 

 
16. Udviklingsprojekt om kommunikation på affaldsområdet 

(notat – fremsendes senere, fremsendes ikke, mundtlig orientering på 
mødet) 
Punktet bliver taget op på næste møde. 

 
17. Status på affaldsplanens indsatsområder 

(statuspapir – fremsendes senere, fremsendt 26.11.2013) 
Se punkt 15. 

 
18. Affaldshæfte 2014 

Der satses på at Affaldshæfte 2014 kun lægges på hjemmesiden, 
orienteringsbrev vil blive omdelt.  
Papirudgave fremsendes ved henvendelse til Forvaltningen. 

 
19. Eventuelt  

”Min by – Ren by”, det holder ikke i den nordlige del af kommunen, specielt 
Trippendalsstien, der er ikke ryddet op efter stormen i oktober. 
Hvordan er tømningsfrekvensen af affaldsstativer langs stier og på pladser 
rundt i kommunen? Ifølge Materialegården bliver der tømt 1 gang om ugen 
– og flere gange, hvis det er et område, hvor det ofte ”sander” til. Jo mere 
trafik, jo ihærdigere er Materialegården, der tømmes eksempelvis meget 
oftere i Albertslund Centrum. 
Deponering af grønt på Søndergårdsarealet – hvad er tidshorisonten? 
”Nedrivningsmaterialer på og omkring Hyldagerskolen, det er meget 
usikkert at færdes på området? Der er ingen tidshorisont på, hvornår der er 
ryddet op. 

 


