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Forum: Brugergruppens Arbejdsgruppe 

Tid: Torsdag den 13. august 2020, kl. 17.00 

Sted: Rådhusets forhal, mødelokale 2 

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe: 

Bent Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Karsten Wenneberg, Lars 

Bremer, Povl Markussen og Rudi Tobisch 

Fra Forvaltningen: 

Enhedsleder Hans-Henrik Høg 

Driftsleder Steen Westring 

Afbud: Brugergruppens Arbejdsgruppe: 

Jens Klint og Pia Larsen 

Fra Forvaltningen: 

Afdelingschef Marie Guldborg 

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Afholdelse af Brugergruppemøde den 27. august 2020. 

Mødet er flyttet til Bygning M, Gate 21, Vivi Nør Jacobsen deltager som 
suppleant for Leif Pedersen. 
Der vil være formøde for Arbejdsgruppen fra kl. 17.00 – 17.30. 
Vivi Nør Jacobsen har meldt afbud til Brugergruppemødet. 

 
3. Miljø- & Byudvalget er inviteret til Brugergruppemøde den 27. august 

2020 
Der afsættes ca. 1½ time til temamøde om klimaplan og skybrudssikring, 
herefter til der være en pause på ca. ½ time, hvor der serveres noget spise- 
og drikkeligt, Selve Brugergruppemødet starter kl. 19.30. 
Miljø- & Byudvalget er inviteret, det vides ikke, hvem der kommer. 

 
4. Budget 2021 

- Fjernvarme – mødesag klar til Brugergruppemødet 
Der forventes en takststigning på ca. 0,88%, taksten forventes at holde 
sig stabil de næste år. 
Energispareaktiviteterne bortfalder, dog fortsættes der med rådgivning i 
mindre omfang. 

- Udebelysning – mødesag klar til Brugergruppemødet 
Der vil ikke komme en mødesag til Brugergruppemødet, da området er 
skattefinansieret.  
Den forventede besparelse på driftbudgettet i 2021, rulles ikke fuldt ud, 
da moderniseringen ikke har fulgt den oprindelige plan. 

- Affald & genbrug – mødesag klar til Brugergruppemødet 
Overgangen til Ressourceindsamling A/S er sket uden de store 
udfordringer, der er stadig enkelte udfordringer. 
Det er endnu usikkert, hvor taksten ender. 

 
5. Orientering fra HOFOR 

Der vil blive renset op i hele Kanalen. 
Bent Jørgensen ønskede oplyst, hvem der har ejerskab til vejbrøndene? 
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Hans-Henrik oplyste, at det er kommunen, når det er en kommunalvej, men 
at stikvejene er den pågældende grundejerforening. 
Rudy har en pjece, der forklarer det, kommer ud med referatet, det har 
desværre ikke været muligt for Rudy at finde omtalte pjece. 

 
6. Orientering om fjernvarme 

- Nye bestemmelser 
Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en ad hoc arbejdsgruppe. 
Der skal på Brugergruppemødet den 27. august nedsættes en ad hoc 
arbejdsgruppe på 5 – 6 medlemmer. 

- Overgang fra 10 til 12 rater i 2021 
Mødesag på Miljø- og Byudvalgsmødet den 18. august 2020. 
Bilag vedlagt 
Der vil blive informeret bredt, når sagen er vedtaget i 
kommunalbestyrelsen, både via e-Boks, hjemmesider og i Albertslund 
Posten. 
 

7. Orientering udebelysning 
- Status omkring anlæg i landsbyer og tværstien 

 
8. Orientering om affald & genbrug 

- Fælleskommunalt §60 affaldsselskab – Ressourceindsamling A/S 
Se punkt 4 

- Den nationale affaldsplan i høring fra 1. januar 2020 
Afventer fortsat 

- Kommunal affaldsplan 2020-2024 
Afventer fortsat 

 
9. Orientering fra forvaltningen 

Intet på nuværende tidspunkt. 
 
10. Høring om vedtægtsændringer i Agenda Center Albertslund 

Bilag vedlagt 
Povl Markussen orienterede kort om baggrunden for vedtægtsændringerne, 
da verden er gået fra ”Agenda” til ”Verdensmål”, ønsker man at ændre 
navnet til ”Albertslund Verdensmål Center”. 
Høringsperioden slutter når Brugergruppemødet er afholdt. 

 
11. Eventuelt 

Birthe foreslog, at forvaltningen opdaterer brochuren om Brugergruppen, i 
forbindelse med de nye bebyggelser, så der kan vælges repræsentanter til 
Brugergruppen. Brochuren findes inden næste Arbejdsgruppemøde. 
Povl har fået en henvendelse om brændeovne, findes der 
regler/begrænsninger, hvis ikke kan der så udarbejdes nogle? 

 
 


