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1. Godkendelse af dagsorden og velkomst 
Dagsorden blev godkendt.  

 
2. Orientering fra HOFOR    

- Takster for 2020 
Bilag mødesag behandlet i Kommunalbestyrelsen den 10. december 
2019 
Hans-Henrik Høg orienterede om taksterne, der blev godkendt på 
kommunalbestyrelsesmødet den 10. december 2019. 
Den forventede takstudvikling viser, at Albertslund Kommunes takster 
falder i forhold til landsgennemsnittet, det skyldes blandt andet tiltag i 
forhold til skybrudssikring, samt at kommunen ligger ”højt” i landskabet.  

- Status på Kanalprojektet 
HOFOR har fortsat problemer med skottet ved vandhaverne, hvilket 
betyder, at der ofte er meget vand i Kanalen, der arbejdes på at finde 
en ny løsning, forvaltningen har jævnlig kontakt med HOFOR. 
Leo Jørgensen, VA afd. 5 Kanalen, efterlyser, at bolværkerne som lovet 
bliver forskønnet. 
Hans-Henrik Høg forventer, det sker inden april 2020. 
Henrik Dahlberg, grundejerforeningen Rødager, ønskede uddybet om 
den forventede reduktion på 4% frem mod 2029 er på taksten eller 
mængden. 
Hans-Henrik Høg oplyste, at det er i forhold til mængden, men at det 
afhænger af byudviklingen. 

 
3. Frigivelse af midler til Agenda Center Albertslund  

Bilag mødesag behandlet i Kommunalbestyrelsen den 10. december 2019 
Hans-Henrik Høg orienterede om, mødesagen blev godkendt på 
kommunalbestyrelsesmødet den 10. december 2019, der er ikke ændringer 
for 2020 i forhold til tidligere år, men ifølge budgetaftalen for 2020 kan der 
være ændringer i 2021. 
Leif Pedersen gjorde opmærksom på, at hvis man havde fulgt debatten, er 
der delte meninger om Agendacenterets forsatte berettigelse, på samme 
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måde som der også er delte meninger om hvorvidt, der stadig er brug for 
Brugergruppen. 
John Kaubak, Ejerforeningen Albertshus, synes, det er nogle fine mål, der 
er sat i forhold til de 17 verdensmål, men han savner nogle delmål. 
Hans Erik Sølvby, AB Miravænget, oplyste, at de har haft stor glæde af 
Agendacentrets hjælp i forhold til beplantning af deres grønne områder, så 
de blandt andet har opnået større biodiversitet. 
Leif Pedersen kunne i den forbindelse oplyse, at der ifølge den nye 
kommuneplan skal være 10% mere natur. 
Tove Jensen, VA afd. 4 Syd, der sidder i Agendacentrets bestyrelse, 
oplyste, at de straks griber muligheden, når kommunen melder ud, at der 
skal være 10% mere natur, blandt andet i Birkelundparken, de har også haft 
samarbejde med Vestskoven. 
Bendte Egenhardt, Den Østrigske Villaby, oplyste, at de har haft et 
fantastisk samarbejde med Agendacenteret, om deres store fælles 
græsplæner, der aldrig blev brugt, de slog bare græs, her er der nu 
mulighed for at plante træer. 
John Kaubak, Ejerforeningen Albertshus, ville høre om Agendacentret var 
interesseret i at udarbejde delmål. Det kunne være tilgængelighed til 
offentlig transport for handicappede. 
Tove Jensen, VA afd. 4 Syd, oplyste, at den handlingsplan der er vedlagt 
mødesagen, er den korte version til kommunalbestyrelsen, der findes en 
udvidet version på hjemmesiden. 
Leif Pedersen var enig i, er der flere steder er udfordringer med 
tilgængelighed til offentlig transport for handicappede. 

 
4. Status på fjernvarme 

Steen Westring orienterede:    
- Budget 2020 og regnskab 2019 

Taksterne, der blev godkendt på Brugergruppemødet i september og 
senere i kommunalbestyrelsen, falder ca. 2,5% i 2020. 
Der er i 2019 opkrævet ca. 10 mio. kr. for meget for fjernvarmen, det vil 
blive reguleret på taksten i 2021, det skyldes primært at 
graddageforbruget er mindre end forudsat. 

- Ændring fra 10 til 12 rater i 2021 
I forbindelse med budgetforliget besluttede kommunalbestyrelsen, at 
ændre opkrævningen af fjernvarme fra 10 til 12 rater i 2021, det er 
begrundet i kommunens likviditet. De nuværende opkrævningsfri 
måneder er de dyreste måneder med det største forbrug, og samtidig 
har VEKS fra 2019 opkrævet differentierede takster, således at KWh 
prisen er højere om vinteren, hvilket betyder, at der nu, set i forhold til 
tidligere, opkræves mere for vintermånederne end for 
sommermånederne. De to brugerbetalingsfri måneder belaster derfor 
kommunes kassebeholdning yderligere. 

- Revision af Tekniske- og Almindelige forskrifter 
Der arbejdes med revision af forskrifterne, for at forberede forsyningen 
på den kommende regulering af fjernvarmesektoren. En væsentlig 
udfordring i forhold til den kommende regulering er, at Albertslund 
Forsyningen ejer ledningerne frem til skel, men drifter, vedligeholder og 
renoverer dem frem til sokkel, det skal ændres således, at Forsyningen 
fremover ejer ledningerne til hovedhanen ved sokkel. DFF (Dansk 
Fjernvarme Forening) hjælper os med ændringerne. 

Henrik Dahlberg, grundejerforeningen Rødager, spørger til; Når der i 2019 
er opkrævet for meget, er det så en følge af, at forsyningen har betalt 
mindre til VEKS? 
Steen Westring oplyste, at mindre varmekøb hos VEKS grundet lavere 
forbrug hos forbrugerne er årsagen. VEKS har i 2019 lavet to væsentlige 
ændringer i deres afregning; Den variable omkostning MWh prisen er blevet 
”kostægte” og varierer derfor i månedspriser (dyrest vinter) og afregningen 



Referat 

 

 Side 3 af 7 

 

med affaldsselskaberne for varmekøb her, er ændret fra ren variabelpris til 
en fast andel og en variabel andel, hvilket betyder, at den faste andel af 
vores betaling til VEKS er steget lidt og den variable del er faldet lidt. 
Annette Storgaard, AB Vest, ønskede oplyst, om tilbagebetalingen sker til 
boligen eller til beboeren. Efterlyste at det blev muligt at følge eget forbrug 
på hjemmesiden. 
Steen Westring oplyste, at tilbagebetaling sker til beboeren. Hjemmesiden 
burde fungere, foreslår Annette at ringe til Forsyningen for hjælp. 
Preben Pedersen, grundejerforeningen Poppelhusene, ønskede oplyst, om 
de to første rater ville være anderledes, når der fremover bliver opkrævet 12 
rater. 
Steen Westring oplyste, at tanken er 12 ens rater, men det er der endnu 
ikke er taget stilling til. 
Bent Jørgensen, Albertslund Vest – afdeling 2, ønskede oplyst, hvad det 
koster at opkræve månedligt, samt om det bliver muligt at bruge 
betalingskort. 
Steen Westring kunne ikke umiddelbart svare på dette, men har undersøgt 
dette efterfølgende. Der koster ca. 50.000 kr pr. måned at opkræve a conto 
betalinger hos alle varmekunderne. Om det bliver muligt at anvende 
betalingskort, er ikke til at sige på nuværende tidspunkt, men det 
undersøges naturligvis. 
Per Larsen, VA-bestyrelsen, ønskede oplyst, om det var for at undgå bøvlet 
med månedlig indberetning til Forsyningsstyrelsen, at man valgte 12 ens 
rater. 
Steen Westring oplyste, at det var en af grundene, men ratestørrelserne 
kan gøres variable med tiden, hvis vi beslutter dette. 
Per Larsen, VA-bestyrelsen, VEKS opkræver højest pris om vinteren for at 
sikre kostægte og reel fjernvarmepris, således at alternativ varmeproduktion 
til fjernvarme sammenlignes korrekt over året.  
Har stor glæde af hjemmesiden, men der er forsat problemer med at følge 
forbruget på vand (HOFOR). 

 
5. Status på udebelysning  

Steen Westring orienterede:   
- Reduktion af anlægsbudgettet i 2020 

I forbindelse med budget 2020 er anlægsbudgettet ændret fra 15. mio. 
kr. i 2019 til 5 mio. kr. i 2020, det betyder, at der skal udarbejdes en ny 
handlingsplan til hjemmesiden. Den nuværende prioriteringsliste 
fastholdes, det er tidsplanen der ændres. Derudover betyder det også, 
at de forventede besparelser på driften ikke vil blive udmøntet. 

- Udfordringer med lynnedslag 
Forsyningen beklager den manglende information i forbindelse med, at 
der i august gik ca. 50 lyspunkter på grund af lynnedslag. På 
nuværende tidspunkt er der, de fleste steder, kommet midlertidige 
løsninger, der arbejdes på at undgå lignende problemer i fremtiden. 

- Forsinkelser i Herstedøster Villaby 
Der har været udfordringer med en underleverandør, derfor er arbejdet 
beklageligvis blevet forsinket 8 – 12 uger. 

- Status på moderniseringen 
https://belysning.albertslund.dk  
Tidsplanen er i øjeblikket fjernet fra hjemmesiden, der er en revideret 
plan på vej. 

Gertrud Gelting, VA afd. 7 Blokland, der er kommet ny belysning langs 
banen ved Banehegnet og Blokland, hvilket beboerne generelt er glade for, 
der er dog enkelte problemer med beboere, der er generet af lys ind i 
boligen. 
Steen Westring oplyste, at der desværre har været samme problem langs 
Kanalen i forbindelse med udskiftning af udebelysning, det er blevet 
afhjulpet. 

https://belysning.albertslund.dk/
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Det blev aftalt, at der sendes en mail til Steen Westring, så problemet også 
bliver afhjulpet langs Banehegnet/Blokland. 
Dennis Bøyesen, Herstedvester Landsby, synes det er rigtig flot med den 
nye belysning ved Stadion, men skal alle 40 lamper være tændt om natten? 
Steen Westring oplyste, at forsyningen har valgt ikke at bruge 
bevægelsessensorer i Albertslund, da systemerne i øjeblikket ikke vurderes 
at være gode nok. Man arbejder i DOLL regi med at finde og afprøve 
løsninger. Forsyningen vil se på at tilpasse den dæmpningsprofil, der er på 
parkeringsarealet, således at belysningen begrænses i forhold til behovet. 
Preben Pedersen, grunderejerforeningen Poppelhusene, ønskede oplyst, 
hvor tit stibelysningen på Herstedøstervej bliver kontrolleret, der går flere 
måneder inden fejl bliver rettet. 
Leif Pedersen reklamerede for ”giv-et-praj”. 
Steen Westring oplyste, at belysningen bliver kontrolleret to gange årligt, 
samt at forsyningen håber på velvillig hjælp fra borgerne, blandt andet ved 
hjælp af ”giv-et-praj”. 
Bent Jørgensen, Albertslund Vest – afdeling 2, spurgte om lamperne ikke 
automatisk melder når de er ”syge”. 
Steen Westring oplyste, at systemet desværre ikke virker på alle lamper. 

 
6. Status på affald & genbrug 

Elisabeth Gadegaard Wolstrup orienterede:   
- Nyt fælleskommunalt §60 affaldsselskab 

Bilag mødesag behandlet i Kommunalbestyrelsen den 10. december 
2019 
Elisabeth Gadegaard Wolstrup har deltaget i arbejdet med stiftelsen af 
det nye §60 affaldsselskab, der er blevet en realitet i forbindelse med, 
at Remondis i foråret 2019 opsagde kontrakten med Vestforbrænding, 
men efterfølgende trak den tilbage, det betød, at ITP-kommunerne 
frygtede at forsyningssikkerheden var truet. 
Status er, at der er stiftet et §60 selskab, direktøren er ansat, 
overtagelse af Ressourceindsamling A/S sker 20. januar 2020, på 
grund af udbudsreglerne fastholdes de nuværende vilkår med samme 
serviceniveau frem til kontraktperioden slutter i maj 2021. 
De nuværende kontrakter med Vestforbrænding fastholdes for at undgå 
et nyt udbud inden maj 2021: 

o Kontraktstyring af Ressourceindsamling A/S 
o Vestforbrændings kundeservice 
o Affaldsportalen KURS herunder selvbetjeningsportalen 

I forbindelse med etablering af ”Indsamling på Tværs I/S” blev det 
besluttet, at der i starten af 2020 skulle udarbejdes en analyse af 
fremtidige muligheder for organisering, der vil komme en status til 
Brugergruppemødet i marts 2020 
Den formelle organisering af det nye affaldsselskab Indsamling på 
Tværs I/S, er en til formålet nedsat bestyrelser bestående af 
borgmestrene for de involverede kommuner, jævnfør gældende 
vedtægter. Ressourceindsamling A/S ledes af en ansat direktør, som 
refererer til en til formålet nedsat bestyrelse bestående af borgmestrene 
for de involverede kommuner. 
Den praktiske organisering består blandt andet af en Styregruppe. hvor 
Elisabeth Gadegaard Wolstrup deltager, samt en Arbejdsgruppe med 
Hans-Henrik Høg, Jens Granholm og Birte Kvamm. 

Peter Riber, Risby, ønskede oplyst, hvorfor Remondis havde opsagt 
kontrakten. 
Elisabeth Gadegaard Wolstrup oplyste, at det skyldes manglende indtjening 
for Remondis, samt at det er et stort internationalt firma. 
Peter Riber, Risby, ønskede oplyst, om det så blev dyrere for borgerne. 
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Elisabeth Gadegaard Wolstrup oplyste, at det i blev lidt dyrere, da det 
koster at oprette et nyt selskab, men at renovatørerne hellere vil arbejde i et 
lille kommunalt selskab,. 
Henrik Dahlberg, grundejerforeningen Rødager, spurgte, om det nye 
selskab regner med en forrentning på samme måde som Remondis. 
Elisabeth Gadegaard Wolstrup oplyste, at det nye selskab er et hvile-i-sig-
selv-selskab, så der er ingen forrentning. 
Hans Kristian Andersen, VA afd. 4 Række, ønskede oplyst, om det nye 
selskab alene skal tage sig af indsamling. 
Elisabeth Gadegaard Wolstrup bekræftede, at det kun var indsamling, 
resten klares fortsat af Vestforbrænding. 
Bjarke Juul, Ejerforeningen Topperne, ønskede oplyst, om der kom særlig 
information ud borgerne eventuelt på hjemmesiden. 
Elisabeth Gadegaard Wolstrup bekræftede, at når alt er på plads, bliver der 
informeret på hjemmesiden og i Albertslundposten. 
Hans-Henrik Høg orienterede:  
- Sammenligning af affaldstakster med andre kommuner.  

Som ønsket på sidste Brugergruppemøde, har forvaltningen fundet 
takster fra andre kommuner, både IPT-kommuner og kommuner uden 
for IPT. Det har vist sig at være svært at sammenligne priser, og det har 
kun været muligt at finde priser for 2019, hvor der ikke er de store 
forskelle på kommunerne. 
Der vil i Albertslund være en forholdsvis høj takststigning for to-
kammersystemet i de kommende år, svarende til ca. 85 kr. pr. 
husstand. Til gengæld har Albertslund en meget lav takst på indsamling 
af haveaffald i forhold til andre kommuner. 

- Plast – opdatering 
Der har i løbet af sommeren været stort fokus på, hvor meget af den 
indsamlede plast der blev genanvendt. Forvaltningen har indsamlingstal 
frem til oktober 2019, og debatten har heldigvis ikke betydet et fald i 
mængderne af indsamlet plast. 
Der er i øjeblikket et lovforslag i høring med nye regler med krav om at 
plastprodukter designes til genanvendelse og genbrug, 
producentansvar for emballage, hvilket betyder, at virksomheder, der 
sælger emballage bliver ansvarlige for, at den bliver genanvendt, når 
den bliver til affald. 

- Nye tiltag på genbrugsstationen 
Sammen med Gate 21’s projekt ”Partnerskab for Cirkulære Kommuner” 
deltager genbrugsstationen i et projekt med genbrugscykler, i en case 
med ”Nye veje til direkte genbrug” 
Fra 1. januar 2020 hjemtages reparation og levering af todelte 
beholdere til genbrugsstationen, da den nuværende ordning er for dyr. 

Kurt Kondrup, ejerforeningen Askebo, undrede sig over, at taksterne i 
takstbilaget ikke svarer til det, der bliver opkrævet. 
Hans-Henrik Høg henviste til Jens Granholm, der er bedre inde i 
takstsystemet. 
Leif Pedersen kunne oplyse, at han i forbindelse med sit arbejde i øjeblikket 
kontaktede affaldsselskaber, for at få viden om, hvor affaldet går hen. 
Hans Kristian Andersen, VA afd. 4 Række, ifølge overheaden er der nye 
plastregler på vej, men det var ikke særlig specifikt, om det var danske eller 
EU regler. 
Hans-Henrik Høg oplyste, at lovforslaget er i høring inden for Danmark: 
Miljøminister Lea Wermelin har netop sendt et lovforslag i høring, der tager 
de første skridt mod at indføre udvidet producentansvar for emballage i 
Danmark. 
Udvidet producentansvar betyder, at virksomhederne, der sælger 
emballage også er ansvarlige for, at emballagen bliver genanvendt, når den 
bliver til affald. 
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Pantsystemet er et eksempel på et udvidet producentansvar. I 
pantsystemet er det drikkevareproducenterne, der sørger for, at deres 
emballage bliver taget retur og genanvendt. 
Susanne Kremmer oplyste, at det er Miljøstyrelsen, der har sendt materialet 
i høring: I oplæg fra Miljøstyrelsen blev det præsenteret, at Danmark får sin 
online version af Det Nationale Plastikcenter inden for 14 dage, og at der er 
en lang række vidensprojekter, der er sat i søen, som offentliggøres i 
starten af det nye år. 
Derudover vil der blive etableret en række konkrete produkt-partnerskaber, 
hvor aktører fra produktets værdikæde vil blive inviteret ind, herunder også 
affaldsbehandlingsledet. Endelig præsenterede Miljøstyrelsen de seneste 
ændringer i Baselkonventionen, der i fremtiden vil betyde, at plastaffaldet 
skal notificeres, når det sendes fra EU til et andet Basel-land, men 
desværre er der ikke indgået en lignende aftale med OECD-landene, som 
ikke er medlem af Basel-konventionen. Inden for EU’s grænser forbliver 
reglerne, som de er indtil videre. 
Som en afslutning på dagen, blev to kommende teknologier præsenteret, 
og det blev gjort klart, at der for udvalgte fraktioner, inden længe, vil være 
danske løsninger på markedet. 
Henrik Dahlberg, grundejerforeningen Rødager, mente, det bliver 
spændende om der indføres krav for varer der krydser grænser, hvilket kan 
give problemer. 
Leif Pedersen bad om et notat til martsmødet. 
Sommer Raunkjær, Grundejerforeningen Røde Vejrmølleparken, mente, 
der var plads til forbedring på plastindsamlingen, når Vestforbrænding kun 
kan redegøre for 30%. 
Hans-Henrik Høg lovede en opdatering med status fra Vestforbrænding til 
martsmødet. 

 
7. Status fra arbejdsgruppen om ladestander  

- Bilag 
Leif Pedersen orienterede fra sidste møde i arbejdsgruppen, der er i 
forbindelse med et pilotprojekt sammen med Region Hovedstaden 
blandt andet igangsat en spørgeundersøgelse i de involverede 
boligområder (Røde Vejrmølleparken, Godthåbsparken, og AB-Syd 
samt Bo-Vest), hvor der også har været en besigtigelse sammen med 
de 4 involverede ladestander operatører, afventer nu tilbud og specifik 
løsning fra operatørerne. 
Når tilbuddene er kommet, skal den enkelte boligforening tage stilling 
til, hvad de ønsker at gå videre med, hvorefter der skal afholdes 
generalforsamlinger.  
Der arbejdes på, at der i 2020 opsættes en ladestander ved den nye 
parkeringsplads ved Albertsvænge. 
Derudover er der også et projekt i gang i Hedemarken. 
Der er ny lovgivning pr. 20. marts 2020, der betyder, at når der 
renoveres boligområder med mere end 10 parkeringspladser, skal der 
forberedes installation af ladestandere. 

Henrik Dahlberg, grundejerforeningen Rødager, mente, der vil være en 
teknisk indkøringsperiode, så der senere vil kunne oplades hurtigere, hvilket 
vil kræve mere strøm. 
John Kaubak, ejerforeningen Albertshus, ønskede oplyst, om man har 
besøgt steder, der i længere tid har haft el-biler. 
Leif Pedersen oplyste, at man har været rundt, blandt andet i Norge. 
Hans Kristian Andersen, VA afd. 4 Række, ønskede oplyst, hvilke 
betalingsmodeller, der bliver arbejdet med. 
Leif Pedersen oplyste, at der i øjeblikket arbejdes med 4 modeller, én fra 
hvert selskab, men at det i øjeblikket er meget ugennemskueligt.  
Standerne under Kvickly bliver udskiftet til betalingsstandere. 
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8. Orientering fra forvaltningen   
- Fra Sekretariatet for Politik og Ledelse har vi modtaget en invitation til 

fællesmøde. På økonomiudvalgsmødet den 1. oktober 2019 blev det 
besluttet, at det planlagte integrationsrådsmøde den 7. januar 2020 skal 
erstattes med et fællesmøde for Folkeoplysningsudvalget, 
Sundhedsrådet, Handicaprådet, Naturgruppen, Idrætsrådet, 
Brugergruppen, Udsatterådet, Ældrerådet, Ungerådet og 
kommunalbestyrelsen. Mødet er på nuværende tidspunkt sat til at vare 
fra kl. 19.00 – 22.00 i Kommunalbestyrelsessalen. Der kommer mere 
information omkring program og indhold for fællesmødet på et senere 
tidspunkt. 

Lissi Petersen oplyste, at der endnu ikke er kommet et endeligt program, 
det sendes ud straks det lander i hendes mail-boks. 

 
9. Evaluering af Brugergruppetur den 18. september 

Steen Westring oplyste, at der på den sidste tur var 11 deltagere heraf 3 fra 
forvaltningen, det bør måske overvejes, om der skal være et nyt koncept for 
fremtidige ture, eventuelt ad-hoc ture eller hvis der er interesse for dette, 
måske temamøder. 
Hans Erik Sølvby, AB Miravænget, synes turen mindede om HOFORs tur 
tidligere på året. 
Pia Larsen, Albertslund Vest – afdeling 1, henviste til, at tidspunktet måske 
også har betydning, da mange medlemmer er arbejdsramte. 
Leif Pedersen spurgte, hvad der kunne være spændende som emner. 
John Kaubak, ejerforeningen Albertshus, forslog tilgængelighed for 
handicappede i byen. 
Leif Pedersen mente, det var et spændende emne, men at det ikke var et 
emne for brugergruppe/forsyning. 
Hans Kristian Andersen, VA afd. 4 Række, foreslog, at samle gruppen af 
genbrugsvejledere, som blandt andet kunne fortælle om sortering af 
eksempelvis metal og plast. 
Bjarke Juul, ejerforeningen Topperne, foreslog, det kunne være spændende 
at høre, hvordan andre kommuner håndterer sorterer affaldet, eksempelvis 
er Greve kommune endnu ikke i gang med sortering.   

 
10. Mødedatoer for 2020    

Bilag 
Taget til efterretning. 
 

11. Eventuelt  
Anette Storgaard, AB Vest, undrede sig over forskellen på offentlig 
transport i kommunen, nogle områder er bedre dækket end andre. 
Leif Pedersen oplyste, at det i øjeblikket drøftes, blandt andet i forhold til 
nye transportmidler.    
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Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

AB bestyrelsen Per Mogensen

AB Capellavænget Kenn Nielsen X

AB Eskebuen Asgher Vosoughi

AB Eskebuen Jytte Jensen

AB Etagehusene Lone Autrup

AB Miravænget Hans Erik Sølby X

AB Miravænget Niels Petersen X

AB Nord Peter Arler

AB Oldbuen

AB Rigelvænget Lisa Gleisner

AB Rimbuen

AB Solhusene/Grønneled Mille Siemonsen X

AB Solhusene/Grønneled ? X

AB Syd, etagehuse

AB Syd, gård/rækkehuse Lars Bremer X

AB Syd, gård/rækkehuse Bitten Hammer-Nielsen X

AB Troldnøddegården Henrik Berg

AB Vest Annette Storgaard X

AKB afdelingsbestyrelse i Hedemarken Søren Olsen

AKB ejendomskontor

AKB selskabsbestyrelsen

Albertslund Vest - afdeling 1 Pia Larsen X

Albertslund Vest - afdeling 1 Nils Jul Gjerlev

Albertslund Vest - afdeling 2 Bent Jørgensen X

Albertslund Vest - afdeling 2 Jørgen Laursen

Albertslund Vest - afdeling 3 Niels Schjødt-Hansen X

And.boligforen. Antaresvænget Mette Agner Clausen X

And.boligforen. Jelsbuen Gitte Lund

And.boligforen. Jelsbuen Jan Have Steen

Brugergruppen
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Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

And.boligforen. Linde Allé 7-9

And.boligforen. Lindely

And.boligforen. Milebuen Jan Saltoft Andersen X

And.boligforen. Morelgården Iben Sønderup

And.boligforen. Morelgården Erik Termansen X

And.boligforen. Morelgården Lizette Olsen X

And.boligforen. Polarisvænget Marianne Strini

And.boligforen. Ulfbuen

And.boligforen. Vegavænget Carsten Graff

Bofællesskabet Lange Eng

Bo-Vest administration Mikkel Ellung Larsen

Bs Rådhusdammen afd.best.

Bs Rådhusdammen selsk.best. Henning Andersen

Den Østrigske Villaby Bendte Egenhardt X

Den Østrigske Villaby

DIK

Ejerforeningen Albertshus John Kaubak Pedersen X

Ejerforeningen Albertshus Marlene Dammann

Ejerforeningen Askebo Kurt Kondrup X

Ejerforeningen Egebo

Ejerforeningen Fængselsvej Birgitte Refbjerg Hansen

Ejerforeningen Nordmarkshave Ole Wagner

Ejerforeningen Nordmarkshave Marianne Lund

Elmehusene Lillian Due X

Enebærhaven Bent Vistrup

Gl. Vridsløse Alice Holse

Gl. Vridsløse Claus Markussen X

Godthåbsparken Rudi Tobisch X

Grundejerforeningen Blomsterkrogen Hans Kjelmann Nielsen

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - AbildgårdenEllen Niclasen X
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Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - Abildgården Allan Nielsen

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - Abildgården Dorte Skov

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - BlommegårdenDennis Skjoldborg

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - Blommegården

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - KirsebærgårdenCharlotte Jørgensen

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - Kirsebærgården

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - MorelgårdenHenning Mørch Sørensen X

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - MorelgårdenLeif Ramskov Pedersen

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - TroldnøddegårdenBrian Knudsen

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - Troldnøddegården

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - ValdnøddegårdenEllen Kjær

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - Valdnøddegården Lene Ingemann Sørensen

Grundejerforeningen Damgårdslunden 1 - Valdnøddegården Jette Sauer

Grundejerforeningen Skovskrænten

Grundejerforeningen Stenstræde 

Haveforeningen Hersted Bent Christiansen

Herstedlund Fælles Grundejerforening/Lange Eng Jens Klindt X

Herstedlund Grundejerforening (etape 1) Aisha Saroya

Herstedlund Grundejerforening (etape 2) Knud Dahn

Herstedlund Grundejerforening (etape 3)

Herstedvester landsby Dennis Bøyesen X

Herstedvester landsby Helle Iversen

Horsholmstræde Vejlaug Torben Dahl X

Grundejerforeningen Herstedøster Peter Holm Larsen X

Grundejerforeningen Herstedøster Bo Velds Andresen

Grundejerforeningen Herstedøster Lasse Klemmen Thomasen

Grundejerforeningen Kastanievej

Herstedøster Villaby Poul Juul

Herstedøster Villaby Thomas Christensen

KAB Albertshave Finn Olsen
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Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

Morbærhaven

Mölndalsparken Tom Skinnerlykke

Platanparken Tenna Andersen X

Platanparken Carsten Dahl X

Poppelhusene Preben Pedersen X

Poppelhusene John Frimann X

Radiobo Kirsten Knag

Risby Arne Borg X

Risby Niels Tulinius

Risby Peter Riber X

Rødager Henrik Dahlberg X

Rødager Linda Nielung

Røde Vejrmølle Parken Helle Bennedsen X

Røde Vejrmølle Parken Sommer Raunkjær X

Grundejerforeningen Skovengen Ole Langer-Wordolff

A/B Snebærhaven 1 Louise V. Hansen

A/B Snebærhaven 2

A/B Skovhusene

Grundejerforeningen Snebærhaven Aase Elkott X

Grundejerforeningen Snebærhaven Ramadan Elkott

Grundejerforeningen Stadionparken Jonas A. Karman

Grundejerforeningen Stadionparken Merete Malling

Grundejerforeningen Tornegårdsvej 1-49

Grundejerforeningen Grønningen (Tornegårdsvej 48-91)Henrik Dalsgaard

Grundejerforeningen Grønningen (Tornegårdsvej 48-91)Filiz Ince

Ejerforeningen Birkelund (Topperne) Bjarke Juul X

Ejerforeningen Birkelund (Topperne) Elisabeth Lerche

Trippendalsparken Dinah Roseneberg Peetz

Rønne Allé Vejlaug Preben Egelund

VA afd. 1 Toften Preben Kure
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Repræsentant Suppleant Afbud Mødt

VA afd. 1 Toften Ingelise Donsman

VA afd. 2 Læhegnet Ole Nordal Nielsen X

VA afd. 3 Banehegnet Niels Nielsen

VA afd. 4 Nord Henning Knudsen

VA afd. 4 Nord Pia Fabricius

VA afd. 4 Række Bente Baudier X

VA afd. 4 Række Hans Kristian Andersen X

VA afd. 4 Syd Tove Jensen X

VA afd. 4 Syd Lena Kujahn

VA afd. 5 Kanalen Leo Jørgensen X

VA afd. 5 Kanalen Elmer Jensen

VA afd. 6 Vest Karsten Wenneberg X

VA afd. 6 Vest Vivi Bornhuus Bislev

VA afd. 6 Vest Curt Gotthard

VA afd. 6 Vest Niels Bøgild Troelsen

VA afd. 7  Blokland Gertrud Gelting X

VA afd. 8 Bæk/Fosgården Ole Larsen

VA afd. 9 Galgebakken Birthe Y. Nielsen X

VA afd. 9 Galgebakken Kristian Olesen

VA afd. 10 Hyldespjældet Povl Markussen X

VA afd. 10 Hyldespjældet Helene Eskildsen X

VA bestyrelse Per Larsen X

VA bestyrelse Lena Kujahn

Vridsløselille Midt Poul Pedersen X

Vridsløselille Midt Mikael Jensen X



Brugergruppemøde

12. december 2019
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3. Frigivelse af midler til Agenda Center Albertslund

4.  Status på fjernvarme

5.  Status på udebelysning
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7. Status fra arbejdsgruppe om ladestandere

8.  Orientering fra forvaltningen

9.  Evaluering af Brugergruppetur den 18. september

10.Mødedatoer 2020

11. Eventuelt



2. Orientering fra HOFOR

• Takster (udsendt notat)

• Kanal og skot



2. Orientering fra HOFOR

VAND- OG SPILDEVANDSPRIS I ALBERTSLUND - FORVENTNING: 

Forudsætninger for 

prisudvikling

▪ Prisfastsættelse er baseret 

på nuværende lovgivning

▪ Indregnet investeringer på 

ca. 25 mio. kr. årligt

▪ Mængdeprognose indeholder 

forventet befolknings- og 

forbrugsudvikling

▪ Der forventes et samlet 

mængdefald på ca. 4% 

frem mod år 2029

▪ Tal er i løbende priser



3. Frigivelse af midler til Agenda Center Albertslund

Frigivelse af midler til Agenda Center Albertslund

- MBU den 19. november 2019 og i 
Kommunalbestyrelsen den 10. december 2019



4. Status på fjernvarme

• Budget 2020 og regnskab 2019

• Ændring fra 10 til 12 rater i 2021

• Revision af Tekniske- og Almindelige forskrifter



5. Status på udebelysning

• Reduktion af anlægsbudgettet i 2020

• Udfordringer med lynnedslag

• Forsinkelser Herstedøster Villaby

• Status moderniseringen

https://belysning.albertslund.dk/

https://belysning.albertslund.dk/


6. Status på affald & genbrug

• Nyt fælleskommunalt §60 affaldsselskab

• Sammenligning af affaldstakster for IPT-
kommuner og andre kommuner

• Plast - opdatering

• Nye tiltag på genbrugsstationen



Nyt fælleskommunalt §60 affaldsselskab 

• Status

– § 60 selskabet er nu stiftet

– Direktør ansat

– Overtagelse af Ressourceindsamling A/S sker 20. januar 2020

• Vilkår skal fastholdes pga. udbuds regler

– Samme serviceniveau frem til kontraktperiode slutter maj 2021

– Overtagelsen sikrer udelukkende forsyningssikkerheden

• Kontrakter med Vestforbrænding fortsætter uafhængigt

– Kontraktstyring af Ressourceindsamling A/S

– Vestforbrænding’s kundeservice

– Affaldsportalen KURS, herunder selvbetjeningsportalen



Organisering omkring nyt affaldsselskab

Behov:
• Ved etablering af ”Indsamling på Tværs I/S” blev det besluttet, at 

der primo 2020 udarbejdes en analyse af muligheder for fremtidig 
organisering. 

• Der er derfor behov for at sikre en organisering, som både kan 
understøtte den strategiske udvikling af affaldshåndteringen samt 
den daglige drift, herunder: 

1. Analyse af, hvad skal der ske, når IPT-kontrakterne udløber i maj 2021

Ved etablering af ”Indsamling på Tværs I/S” blev det besluttet, at der fra 
begyndelsen af 2020 skal igangsættes en proces, hvor de fremtidige muligheder 
for indsamling af affald skal analyseres og drøftes politisk med henblik på en 
afklaring medio 2020 således, at der foreligger en plan for håndteringen af 
affald, når de nuværende IPT-kontrakter udløber i maj 2021. 

2. Bistand til at betjene og navigere i det politiske og administrative 
system, herunder betjene bestyrelserne for henholdsvis I/S og A/S samt 
udarbejde evt. politiske notater og besvarelser.



Organisering omkring nyt affaldsselskab

Formel organisering:½

• Indsamling på Tværs I/S styres 
ved en til formålet nedsat 
bestyrelse, bestående af 
borgmestrene for de 
involverede kommuner jf. 
gældende vedtægter for 
Indsamling på Tværs I/S. 

• Ressourceindsamling A/S ledes 
i det daglige af en ansat 
direktør for selskabet, som 
refererer til en til formålet 
nedsat bestyrelse bestående af 
borgmestrene for de 
involverede kommuner. 

Direktør 
for A/S

A/S

I/S

Bestyrelse

Bestyrelse



Organisering omkring nyt affaldsselskab

Praktisk organisering

• Udover den formelle organisering etableres nedenstående praktiske 
organisering, således at den samlede organisering ser ud som 
illustreret nedenfor: 

Direktør 
for A/S

A/S
I/S

Drifts-
gruppe

Bestyrelse
Bestyrelse

Styregruppe 
formand

Styregruppe

Arbejds
gruppe



Priser for affaldstakster i IPT kommuner

Takster for haveboliger 

med todelte beholdere 2019 2019 2019

Ballerup Furesø Albertslund

adm/grundgebyr 2120 281 757

2delt mad/rest (14. dags) 800 793 701

bioposer + spande 41

2delt genbrug 344 321

2delt genbrug 81

pap 6

genbrugsstation 1125 595

leje beholdere 348

skyl af beholdere (tilkøb) (75) 41

storskrald 75 33

farligt affald 14 27

i alt 2920 2632 2951



Priser sammenlignet med Brøndby

Takster for haveboliger 

med todelte beholdere 2019 2019

Albertslund Brøndby

adm/grundgebyr 757 180

2delt mad/rest (14. dags) 701 988

bioposer + spande 41

2delt genbrug 321

2delt genbrug 81

pap 6

genbrugsstation 595

leje beholdere 348

skyl af beholdere (tilkøb) 41

storskrald 33

farligt affald 27 1650

i alt 2951 2818



Takster for haveaffald

Takster for haveaffald 2019 2019 2019 2019

Ballerup Furesø AlbertslundBrøndby

haveaffald ruteindsamling 20/år 300

haveaffald ruteindsamling 26/år 620

haveaffald grab 172

tilmeldeordning småt haveaffald 47

grab haveaffald (tilkøb) (1500)

i alt 620 219 300



Indsamling af plast i Albertslund

• Sommer 19: Fokus på om plasten blev genanvendt

• I Albertslund har vi indsamlingstal frem til 
oktober 19 – der er ikke fald i mængderne

• Nye plastregler på vej: Lovforslag i høring

– Krav om at plast produkter designes til 
genanvendelse og genbrug

– Der indføres producentansvar for emballage, 
dvs. at virksomheder der sælger emballage 
bliver ansvarlige for at emballagen bliver 
genanvendt når den bliver til affald



Nye tiltag på genbrugsstationen

• Albertslund Genbrugscykel

– Gate 21 projekt: Partnerskab for Cirkulære Kommuner

– Albertslund deltager med case: Nye veje til mere 
direkte genbrug

– Opstart af salg af genbrugscykler ved siden af Byt et 
Bræt

• Hjemtagning af beholderservice

– Reparation og levering af todelte beholdere sker fra 
januar via genbrugsstationen



7. Status fra arbejdsgruppe om ladestandere

• Formål med gruppen 

Der er brug for en løsning for boligområder med fælles 
parkeringspladser (både almene og ejer/andel).

• Kort om pilotprojekt

– i samarbejde med Region Hovedstaden

– Deltagere: Røde Vejrmølleparken, Godthåbsparken 
og AB SYD, Bo-Vest

– Målet er, at resultaterne kan kopieres til andre 
boligområder 

– Måske nyt produkt fra ladeoperatørerne målrettet 
boligforeninger 

– Primært tænkes der i ladeHubs (centrale 
ladepladser) 



7. Status fra arbejdsgruppe om ladestandere

Status på pilotprojekt 

• Spørgeskemaundersøgelse igangsat i boligområderne, 

• Besigtigelse af områderne med 4 ladeoperatører (E.On, 
Clever, Spirii og Sperto)

• Afventer pt. tilbud og specifik løsning for boligområder fra 
operatørerne

• Næste skridt: Når tilbud er indkommet, skal 
boligforeningerne tage stilling til, hvad de vil gå videre med. 
Dernæst afholdes generalforsamling for at træffe endelig 
beslutning

Bonusinfo: Der arbejdes på, at der i 2020 opsættes en 
ladestander ved den nye p-plads ved stationen (Alberts Vænge)



8. Orientering fra Forvaltningen

Fra Sekretariatet for Politik og Ledelse har vi modtaget en 
invitation til fællesmøde. På økonomiudvalgsmødet den 1. 
oktober 2019 blev det besluttet, at det planlagte 
integrationsrådsmøde den 7. januar 2020 skal erstattes med 
et fællesmøde for Folkeoplysningsudvalget, Sundhedsrådet, 
Handicaprådet, Naturgruppen, Idrætsrådet, Brugergruppen, 
Udsatterådet, Ældrerådet, Ungerådet og 
kommunalbestyrelsen. 

Mødet er på nuværende tidspunkt sat til at vare fra kl. 19.00 –
22.00 i Kommunalbestyrelsessalen. Der kommer mere 
information omkring program og indhold for fællesmødet på 
et senere tidspunkt. 



9. Evaluering af Brugergruppetur den 18. september



10. Mødedatoer for 2020

Datoer for møder i Brugergruppen i 2020: 

• Torsdag den 5. marts 2020 

• Onsdag den 27. maj 2020 

• Torsdag den 27. august 2020 

• Torsdag den 3. december 2020* 

Til orientering holder Arbejdsgruppen møde: 

• Torsdag den 13. februar 2020 

• Torsdag den 14. maj 2020 

• Torsdag den 13. august 2020 

• Torsdag den 19. november 2020 



11. Eventuelt
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