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Brugergruppens formand Leif Pedersen 
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Referent: Niels Hansen og Lissi Petersen 

 
 
Pkt.:  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer: 
Pkt. 4 tilføjes takster for vand og spildevand 2013 og Solceller på Vær-
ket 
Indstillingssager ændres til orienteringssager 
Pkt. 5: ”Principgodkendelse” ændres til ”orientering om” og flyttes til pkt. 
7 
Pkt. 6 flyttes til pkt. 5 
Pkt. 7 flyttes til pkt. 8 
Pkt. 8 flyttes til pkt. 9 
Pkt. 9 flyttes til pkt. 6 

 
2. Orientering fra Formanden 

Der vil i 2013 blive fremsendt en invitation til møde om Brugergruppens 
fremtidige virke, der vil blive mindre om vand og spildevand, nye ind-
satsområder kunne være belysning og byudvikling. Samtidig kan gæl-
dende forretningsorden og retningslinjer blive opdateret. 

 
3. Orientering fra Arbejdsgruppen 

Intet fra arbejdsgruppen 
 

4. Orientering fra Forvaltningen 
 Godkendt budget for varme og renovation 

Budget 2013 for varme og renovation er godkendt af kommu-
nalbestyrelsen 

 Ændring af opkrævningsfrekvensen for varme og renovati-
on 
Det overvejes at ændre opkrævningsfrekvensen fra 2014, op-
krævning af vand og spildevand ændres fra 2013. 

 Ny energispareaftale 
Folketingets energiaftale fra marts 2012 betyder en stigning i 
energisparekravet for landets forsyningsselskaber med 75 % 
fra 2013. Brancheorganisationerne for fjernvarme, naturgas, 
olie og elektricitet er sammen med Energistyrelsen blevet enige 
om, hvorledes aftalen skal føres ud i livet, herunder hvordan 
energibesparelserne skal fordeles brancherne imellem. Resul-
tatet er, at fjernvarmeværkernes energisparekrav vokser med 
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95 % fra 2013. Der sker nogle ændringer i, hvad der kan med-
regnes som besparelser, men bortset fra med hensyn til solcel-
ler, så vil ændringerne ikke have den store betydning. Med det 
næsten fordoblede energisparekrav vil det i 2013 blive nødven-
digt for Brugergruppen at tage stilling til, om man vil reducere 
tilskudsstørrelsen – eller om man vil tilføre flere penge til ener-
gispareaktivitetsplanen fra 2014. Sparekravet er mere end tre-
doblet i 2013, set i forhold til den første plans vedtagelse i 
2007.    

 Takster for vand og spildevand 
Der er udarbejdet en indstilling, ud fra prisloftet der er udmeldt 
fra Forsyningssekretariatet.  
Vandprisen stiger pr. m3 fra kr. 21,21 til kr. 23,31 i alt kr. 2,10 
Vandafledningsafgiften stiger pr. m3 fra kr. 31,68 til kr. 32,93 i 
alt kr. 1,25 
Den samlede stigning pr. m3 er kr. 3,35 

 Solceller på Værket 
Opsætning af solceller på Værket vil være færdig inden årets 
udgang, Det vil, når det bliver lysere, være muligt at komme op 
og se dem. 

 Albertslundkonceptet 
Det nuværende projekt er tilendebragt, der vil komme nye pro-
jekter, blandt andet i Godthåbsparken. 

 
Indstillingssager til Brugergruppen og Miljø- og planudvalget: 
 

5. Principgodkendelse af forslag til ny genbrugsplads – sagen omde-
les på mødet, hvor der afsættes tid at læse den, og lægges på 
hjemmesiden www.albertslund.dk/brugergruppen, senest den 26. 
november. 
Behandlet som pkt. 7 og ændret til et orienteringspunkt. 
Birte Kvamm, Renovationsafdelingen, fortalte om ad hoc gruppens ar-
bejde med design af den nye genbrugsplads, og orienterede kort om 
det omdelte materiale. Da der stadig er uklarheder af økonomisk karak-
ter, har det ikke været muligt for ad hoc gruppen at anbefale et skitse-
forslag frem for et andet. Derfor er punktet om den nye genbrugsstati-
on, ændret fra en principgodkendelse til et orienteringspunkt.  
 
Lars Poulsen fra arkitektfirmaet Witraz fortalte om de forudsætninger 
der har ligget til grund for skitseforslagene, blandt andet et ønske om at 
bevare det eksisterende drivhus. Ad hoc gruppen har valgt at arbejde 
videre med to skitseforslag, som han præsenterede for Brugergruppen. 
Der er for begge forslag skitseret en fællesvej fra Holsbjergvej til gen-
brugsstationen og Materialegården. 
 
Første forslag er scenarie 4, der er en plads på 6.600 m3. 
Her er der lagt vægt på, at pladsen fremstår grøn og imødekommende, 
med god plads til haveaffald. Der er indarbejdet torvemiljø. Der er plads 
til større arrangementer på pladsen og god mulighed for udbygning 
med flere affaldsfraktioner. Der er udsyn over hele pladsen fra mand-
skabsskuret. Drivhusets har funktion som bytte- og formidlingscentral. 
 
Andet forslag er scenarie 5b, der er en plads på 4.200 – 4.400 m3. 
Her er pladsen mere komprimeret/snæver, hvilket kan betyde kødan-
nelser og længere ventetid. Den har de samme tilbud som scenarie 4, 
men på mindre plads, og er derfor ikke fremtidssikret ved eventuelle 
kommende krav om flere fraktioner. 
 
De største udgifter vil begge steder være til belægning og bygninger. 
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Den nuværende genbrugsplads er på 3.200 m3. Birte Kvamm oriente-
rede om, at der, for begge scenarier, vil blive regnet videre på økono-
mien og de omkostninger der kan være for Materialegården for de to 
scenarier. 
 
Helene Eskildsen kommenterede skitseforslag 4. Hun ser genbrug som 
et vigtigt tema og at det er vigtigt at pladsen er fremtidssikret og kan 
udbygges med flere fraktioner. 
Der afholdes ekstraordinært Brugergruppemøde den 9. januar 2013, 
hvor ad hoc gruppen kommer med sin endelige anbefaling. 

 
Sager til orientering og drøftelse 

  
6. Orientering fra HOFOR, blandt andet om fremtidigt samarbejde og 

ændring af opkrævningsfrekvensen for vand og spildevand fra 
HOFOR kommer Frank Brodersen og Anne Thorup Eriksen 
Behandlet som pkt. 5 
Frank Brodersen gav en kort præsentation af sig selv og HOFOR. 
Der vil 7. januar 2013 starte en kampagne, hvor HOFOR vil oplyse om 
det nye selskab. Derefter var der en kort gennemgang af: 
- de kommuner der er bag selskabet og de kommuner der har obser-

vatørstatus 
- organisationen i selskabet 
- investeringsplan på spildevand i Albertslund i 2013 
- beregningen af takster for vand og spildevand i 2013 
- projekter i forbindelse med kompensation fra BaneDanmark, blandt 

andet St. Vejleå og Vallensbæk Mose 
- investeringsplan på vand i Albertslund, vandindvindingsstrategien 
- forsøg med udfældning af kalk i drikkevandet – blødt vand 
- opkrævning af vand og spildevand forslaget er, at frekvensen bliver  

2 rater årligt, Det er vigtigt at kommunikere ændringen klart ud. 
- årshjul for budget og investeringer 
HOFOR vil i fremtiden gerne deltage i Brugergruppemøder, når der be-
handles emner som f.eks. budget og investeringer, også for at udbygge 
kontakten. Indflydelsen fra Brugergruppen kan på denne måde bibehol-
des i et vist omfang. 
Såfremt der skal afholdes en Brugergruppetur i 2013, kunne HOFOR 
være en mulighed, de har, som følge af tilknytningen til KE, mange kon-
taktflader f.eks.: 
- fjernvarme 
- fjernkøling 
- geotermisk anlæg 
- LAR-projekter 
HOFOR er underlagt lovgivningen om forbrugerrepræsentanter, en 
Brugergruppe som i Albertslund er der ikke planer om. 
Med hensyn til takster for vand og spildevand er de enkelte netselsk-
aber underlagt Forsyningssekretariatets prisloft. 
Albertslund Vand & Spildevand A/S er et selvstændigt takstområde, 
hvilket betyder, at de penge der opkræves i Albertslund Kommune ale-
ne går til aktiviteter i Albertslund Kommune.  

 
 
7. Ændringer af almindelige og tekniske bestemmelser – status 

Behandlet som pkt. 9 
Ole Løgtholt Pedersen, Værket, orienterede om, at almindelige og tek-
niske bestemmelser er sendt til COWI, der skal gennemgå materialet. 
Efterfølgende vil materialet blive behandlet i arbejdsgruppen.  

 
8. Orientering efter besøg på miljøstationer 
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Behandlet som pkt. 6 
Anne Adamsen, Miljø- og Virksomhedsteamet, orienterede om bag-
grunden for besøgene på miljøstationerne og boligområdernes materia-
legårde. 
 
Det skal kontrolleres om miljøstationer og materialegårde lever op til 
minimumskravene i affaldsregulativet for husholdningsaffald og miljø-
beskyttelsesloven. Der er stor forskel på hvordan stationerne bliver dre-
vet, vigtige faktorer er borgernes og personalets engagement. Nogle af 
de fejl og/eller mangler der blev fundet skyldes manglende viden, og 
der var hurtigt blevet rettet op efter besøgene.  
 
11 af de 22 miljøstationer manglede materiel til indsamling af plastfolie 
og plastflasker/dunke. 10 af miljøstationerne har ikke overdækket deres 
elektronikaffald. På 9 af miljøstationerne var håndteringen af det farlige 
affald ikke optimal.  
 
På 13 af de 18 materielgårde var håndteringen og opbevaring af fly-
dende kemi ikke optimal.  
 
Kun 6 af de 20 boligområder, hvor der vaskes materiel og køretøjer, er 
der etableret vaskeplads med sandfang og olieudskiller tilsluttet spilde-
vandssystemet. De resterende 14 stedet blev der vasket direkte ned i 
regnvandssystemet. Der vil i 2013 blive etableret vaskepladser med 
sandfang og olieudskiller tilsluttet spildevandssystemet i de boligområ-
der, hvor der vaskes materiel. Alle vaskepladserne skal have en tilslut-
ningstilladelse med krav til drift og indretning. 
 
Der vil i 2013 blive information til borgerne gennem Albertslund Posten 
om separat kloakering i kommunen og om at der ikke må vaskes ned i 
regnvandssystemet. 

 
Eventuelt: 

Jens Granholm, Renovationsafdelingen, orienterede om, at der arbej-
des på et forslag til ændringer i budgetlægningen og takstfastlæggelsen 
for renovationsområdet. Baggrunden er blandt andet, at vi skal leve op 
til de nye krav, der stilles til kontering af udgifter. Arbejdet gennemføres 
i samarbejde med Arbejdsgruppen. 
 
Niels Hansen, Værket, orienterede om Værkets selvevaluering. I for-
hold til at overholde lovgivningen skal en statsautoriseret revisor gen-
nemgå de sidste tre års regnskaber, der allerede er gennemgået og 
godkendt af en anden statsautoriseret revisor. Desuden kigger man 
blandt andet på om anmeldelsesfristerne er overholdt i forhold til var-
meforsyningsloven. 
Det viser sig, at vi i forhold til brugerindflydelse har en udfordring, idet vi 
leverer varme til Nordmarkshave. Normalt ville man sige, at kommunal-
bestyrelsen er folkevalgt og ad den vej har vi brugerindflydelsen. Vi hå-
ber, at Nordmarkshaves repræsentationen i Brugergruppen bliver god-
kendt, da fjernvarmeforsyningen er den bedste løsning både økonomisk 
og miljømæssigt – og da Nordmarkshave ikke ville kunne forvente, at 
have fået en plads i en eventuel bestyrelse pga. deres lille varmeaftag. 
 
Leif Pedersen orienterede om mødedatoer for Brugergruppen i 2013, 
det bliver 21. marts, 30. maj, 29. august og 28. november 2013. 


