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Referat af Brugergruppemøde afholdt på Vestforbrænding: 

 
1. Affald som ressource 
Per Brix fra Vestforbrænding bød velkommen og holdt et indlæg om de mange 
problemstillinger og potentialer inden for affaldsområdet – lokalt og globalt. Am-
bitionerne på sigt er en reduktion i mængden af affald, der ender på deponi og 
samtidig en øgning i genanvendelsen af affaldsprodukterne. 
Historisk har en forbedring af velfærden naturligt resulteret i øget forbrug, der så 
igen betyder øgede affaldsmængder. Der er tale om indgroede vaner, der kan 
være vanskelige at ændre. I gennemsnit ”produceres” der 7 kg affald pr. dan-
sker hver dag. To af disse kilo ”produceres” i hjemmene. Men det tankevæk-
kende er, at danskernes levestil og forbrug samtidig resulterer i 195 kg affald pr. 
dansker om dagen andre steder i Verden. 
Det affødte en snak om genanvendelse og konsekvenserne heraf. Herunder om 
mulighederne for anvendelse af bioaffald til produktion af biogas. Biogasproduk-
tion forudsætter en stabil leverance, et marked til aftag af gassen, samt nogen, 
der vil aftage restprodukterne. 
Så blev der talt mere generelt om genbrug og genanvendelse, der handler om 
såvel økonomi, miljø og CO2, samt om forsyningssikkerhed. Mange råstoffer er 
begrænsede – og disse skal vi lære at tage vare på. 
Endelig var der en snak om indsamling af glas. Modsat hvad albertslunderne 
hidtil er blevet belært, så ønsker Vestforbrænding at man lader lågene blive på 
glassene, når de afleveres til indsamling. Årsagen er primært hygiejne og be-
grænsning af rotter, men glassene er også stærkere, hvis lågene bliver på. 
 
2. Rundvisning i to hold 
Herefter blev Brugergruppemedlemmerne inddelt i to hold – og begav sig med 
orange veste og sikkerhedshjelme rundt på Vestforbrændings anlæg med hver 
sin guide. Man så affaldets vej fra tømning af skraldebilerne til ovne, hvor affal-
det bliver brændt. Man så fjernvarmeproduktion, elproduktion, restprodukter, 
røgrensning og det døgnbemandede overvågningsrum, hvorfra processerne bli-
ver styret og overvåget. Brugergruppemedlemmerne så den store skorsten, 
hvor man blev belært om at røgens forskellige farver på forskellige dage skyld-
tes forskelligt vejrlig – da det er vanddamp, der sendes op hver dag. Rundturen 
sluttede af på Vestforbrændings WasteLab, hvor skoleklaser modtages og kan 
lære om affald og dets konsekvenser. To klasser om dagen besøger WasteLab. 
 
3. Spørgsmål til oplæg og rundvisning 
Der blev efterfølgende stillet yderligere spørgsmål om biomasse. Der blev efter-
lyst skarpere visioner – og der blev spurgt til brug af støttebrændere. 
 
4. Spisepause i ca. 30 min. 
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Pkt.: 
 
5. Godkendelse af dagsorden 
Ingen bemærkninger. 

 
Mundtlige orienteringer: 

 
6. Orientering fra Arbejdsgruppen 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Orientering fra Formanden 

- orientering om status for klagesag vedrørende prøvehuse 
Leif Pedersen berettede, at Forvaltningen var blevet bedt om at udfærdige et 
notat, der besvarede en række spørgsmål stillet af AB Milebuen i et åbent brev 
til Kommunalbestyrelsen. Inden at Forvaltningens notat var blevet behandlet i 
Miljø- og Planudvalget (MPU), så havde AB Milebuen imidlertid sendt yderligere 
bemærkninger til politikerne – efter at have læst notatet på kommunens hjem-
meside. MPU besluttede derfor at tage punktet af dagsordenen. I mellemtiden 
har borgmesteren sendt et svar til AB Milebuen. 
 
Hans-Henrik Høg tilføjede, at renoveringen af de sidste to prøvehuse i EUDP-
projektet nu er i fuld gang. Det drejer sig om et parcelhus, beliggende Flintager 
55, og et privat ejet rækkehus i Røde Vejrmølle Parken, beliggende Degnehu-
sene 23. EUDP-projektet afsluttes til sommer.  
 
8. Orientering fra Forvaltningen 

- rotter 
Hans-Henrik Høg berettede om en analyse af kommunens bekæmpelse af rot-
ter. Redegørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside. I korte træk går 
det godt med rottebekæmpelsen i Albertslund. 

- olietanke 
Merete Winther orienterede om de nye regler i olietanksbekendtgørelsen, der 
kræver, at kommunen registrerer flere oplysninger om olietanke i Bygge- og Bo-
ligregisteret (BBR). Kommunen er samtidig forpligtet til at videregive informatio-
ner om tanke i forbindelse med ejendomshandler. Kommunen har fået gen-
nemgået papirarkiver og har i december 2011 opdateret BBR med informationer 
om tanke. Der er lagt oplysninger ind om tanke, hvor der ikke i kommunens ar-
kiver er dokumentation for, at de er sløjfede, samt om nedgravede tanke, der er 
sløjfede. Det betyder at Forvaltningen i den kommende tid sender breve ud til 
ca. 500 grundejere, hvor der er sket ændringer i BBR, hvoraf ca. 400 er bolig-
ejere og 100 er erhvervsejendomme. Opmærksomheden henledes på, at det er 
grundejeren der er ansvarlig for, at oplysningerne i BBR er korrekte. Der kom-
mer mere information ud til alle berørte grundejere, i Albertslund Posten og på 
kommunens hjemmeside.   

- solceller 
Hans-Henrik Høg orienterede om værkets mulighed for at give støtte til opsæt-
ning af solceller. For hver kW-peak installerede solceller kan værket medregne 
820 KWh i energibesparelser (for den mængde af traditionel el, som solcellerne 
fortrænger). Værket støtter energibesparelser fra varmeanlæg og klimaskærm 
med 1.000 kr./MWh-besparelse. Øvrige elbesparelser støttes med et beløb sva-
rende til markedsprisen for energibesparelser – svarende til ca. 300 kr./MWh-
besparelse. Forvaltningen foreslår at støtte solcellerne med 1.000 kr./MWh-
besparelse for at understøtte kommunens ønsker om flere solceller i byen.  
Det affødte en del debat – Forvaltningen tager forslaget med til næste Bruger-
gruppemøde i forbindelse med revisionen af Energispareaktivitetsplanen. 
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Indstillingssager til Brugergruppen og Miljø- og Planudvalget: 
 
9. Affaldsplan 
Ellen Wejdling præsenterede udkastet til den nye affaldsplan for Albertslund 
2013 til 2018. Planen indeholder en hoveddel og en kortlægningsdel. Der er op-
stillet tre mål med indsatsområder: 1) Ressourcerne skal ud af affaldet, 2) Pro-
blemstofferne skal ud af affaldet og 3) Kommunikation som skaber handling. 
Planen skal indstilles af Brugergruppen og behandles politisk, hvorefter den 
sendes i høring. Når høringsperioden er overstået vil et revideret udkast til af-
faldsplanen igen blive forelagt Brugergruppen, hvorefter den vedtages endeligt 
af Kommunalbestyrelsen inden årets udgang. Affaldsplanen kan kun træde i 
kraft pr. 1. januar. 
Brugergruppen foreslog at optimere hjemmesiden, samt at trykke plakater til 
containere, der kort og klart beskriver hvad, der må komme i de enkelte contai-
nere – herunder om lågene skal blive på glassene. 
Der blev givet udtryk for, at forslaget til en ny affaldsplan var svært at være 
uenig i, men hvad er nyt i forhold til tidligere affaldsplaner? Tingene står ikke 
skarpt nok – og nogle ting skydes til hjørnet. Ambitionsniveauet for plastindsam-
ling var for lavt. Endelig blev der foreslået en forlænget høringsperiode, da peri-
oden ligger hen over sommerferien.  
 
Formanden foreslog at forlænge høringsperioden til 12 uger, samt at afholde et 
ekstraordinært Brugergruppemøde om vedtagelse af den nye affaldsplan en 
måned efter mødet den 30. august, hvorefter Brugergruppen tiltrådte Forvalt-
ningens indstilling. 
 

Sager til orientering og drøftelse: 
 
10. Klimatilpasningsplan 
Hans-Henrik Høg orienterede om den nye Klimatilpasningsplan for Albertslund 
Kommune. I korte træk er der et robust og godt system i Albertslund. Der er dog 
enkelte svage steder, såsom i Albertslund Centrum og langs kanalen. Af hen-
syn til især Ishøj og Vallensbæk arbejdes der på en udbygning af kapaciteten i 
forbindelse med Store Vejle Å. Planen drejer sig også om beredskabet i forbin-
delse med kraftige regnskyl, der skal sikre at man får reddet hvad reddes kan, 
samt at regnvandet ikke havner de kritiske steder. 
Der blev spurgt til konsekvenserne i forbindelse med dannelsen af de nye og 
større selskaber. Hertil svarede Hans-Henrik Høg, at kommunen ved at tage 
problematikken op før selskabsdannelsen sikrede sig, at ønskerne var kendte 
og at de blev en del af de fremtidige budgetter. 
Det blev bemærket at Store Vejle Å-dalen står under vand i lang tid efter store 
regnskyl. Hans-Henrik Høg svarede, at man var opmærksom på problemet, og 
at der bliver arbejdet på at finde en løsning. 
 
11. Orientering om hovedtræk i Grønt Regnskab 2011 – notat vedlagt 
Hans-Henrik Høg berettede om hovedtrækkene i det grønne regnskab for 2011, 
hvor CO2-belastningen var reduceret kraftigt i 2011. Det skyldes flere ting, bl.a. 
at 2011 var et relativt varmt år, når man sammenligner med 2010. Samtidig var 
brændselssammensætningen renere både for el og fjernvarme end året før. På 
elsiden har især erhvervet reduceret deres forbrug kraftigt. Det skyldes forment-
lig en vis afmatning af markedet, men også at der gennemføres mange energi-
spareprojekter i erhvervslivet. På affaldssiden er der ikke så meget at berette. 
Vandforbruget er faldet for 11. år i træk. Økologiprocenten i de kommunale køk-
kener er desværre også faldet. 
Leif Pedersen supplerede med at rose det digitale Grønne Regnskab, der sæd-
vanen tro offentliggøres ved arrangementet ”Grønne Fodspor” den 21. juni på 
Bytorvet. Det digitale regnskab kan ses på hjemmesideadressen: 
 
http://groentregnskab.albertslund.dk/ 
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Man kan som i de gamle små grønne regnskaber gå ind på sit eget boligområ-
de på hjemmesiden og sammenligne egne forbrugstal med boligområdets. 
 

Eventuelt: 
 

- Der blev orienteret om ”Gå et ton”, Agenda Center Albertslunds bustur 
til Frederikssund, samt om ”International Medborgerdag” på Birkelund-
gård (alle arrangementer afholdt før udsendelse af referat). 


