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1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

 
2. Præsentation af:    

- Ny afdelingschef for Miljø & Teknik, pr. 1. marts. 2020, Marie Guldborg 
Marie Guldborg er startet 1. marts 2020 som afdelingschef efter 
Susanne Kremmer, der efter eget ønske, skal arbejde med byudvikling 
frem til 30. juni 2020, hvorefter hun går på pension.  

- Ph.D studerende ved Aalborg Universitet Maëlle Nolwenn Caussarieu 
Skriver om fjernvarme og grøn omstilling i Albertslund Forsyning,  

 
3. Status fra Vestforbrænding om genanvendelse af plast 

v/konsulentchef Camilla Bjerg Pedersen og  
Henrik Jacobsen 
(bilag vedlagt) 
Camilla Bjerg Pedersen fortalte, at indsamling af plast går fremad, men at 
der fortsat er plads til forbedringer, der er fortsat meget plast i restaffaldet. 
På nuværende tidspunkt regner man/Miljøstyrelsen genanvendelse fra det 
punkt, hvor borgerne smider deres affald i beholderne, som genanvendt, og 
ikke helt ude i kæden i det punkt, hvor affaldet er blevet til nyt produkt. Der 
forekommer spild i hele kæden fra affaldsspand til nyt produkt, og det 
arbejder alle for bliver regnet med i fremtiden, så vi kommer tættere på at 
vide, hvor meget affald der reelt bliver genanvendt.  
Henrik Dahlberg, Grundejerforeningen Rødager, oplyste, at plast har en god 
brændværdi, ville det ikke være lettere at brænde det og udvikle ny plast? 
Camilla Bjerg Pedersen oplyste, at forbrændingsanlæggene gerne vil have 
det ud af forbrændingsovnene, det er miljømæssigt en bedre løsning. 
Sommer Raunkjær, Grundejerforeningen Røde Vejrmølleparken, spurgte, 
om det var baseret på en livscyklusanalyse. 
Camilla Bjerg Pedersen oplyste, at det var baseret på rapporter fra 
Miljøstyrelsen og Nordisk Ministerråd 
Preben Pedersen, Grundejerforeningen Poppelhusene, undrede sig over, at  
Sverige kan genanvende 90% af det indsamlede plast, når det ikke er 
muligt i Danmark. 
Camilla Bjerg Pedersen oplyste, at landene i EU opgør 
genanvendelsesmængderne forskelligt, og i Sverige har man blandt andet 
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producentansvar. For nogle plasttyper (blandt andet PET som er det, vores 
plastflasker i pantsystemet er lavet af) er der en højere 
genanvendelsesgrad end andre, hvilket skyldes krav om renhed og 
sorteringseffektiviteter på sorteringsanlæggene.  
Bjarke Juul, Ejerforeningen Topperne, ønskede oplyst, hvordan situationen 
er på forbrændingsanlæggene, når der ikke brændes plast. 
Camilla Bjerg Pedersen oplyste, at Vestforbrænding klarer sig fint uden 
nævneværdig import af affald til forbrænding. 
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, takkede for det udsendte notat, 
han ville bare ønske, det var kommet tidligere, så havde det ikke været så 
svært at rette op på skaderne. 
Camilla Bjerg Pedersen oplyste, at Vestforbrænding har kørt det 
indsamlede plast til sortering på anlæg i Tyskland. I Vestforbrænding har 
der ikke været et fald i de indsamlede mængder, så de oplevede ikke 
skaden som stor. 
Henrik Jacobsen oplyste, at Vestforbrænding i 2018 havde sendt 7 læs til et 
autoriseret anlæg i Malaysia. Vestforbrænding har i 2020 fået en ny 
afsætningskontrakt, hvor plasten efter indsamling køres til et anlæg i 
Frederikssund, efter udsortering der bliver det transporteret videre til et 
anlæg i Tyskland, derfra kender man ikke Vestforbrændings nøjagtige andel 
af, hvor meget der genanvendes. 
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, spurgte, hvilken procent 
Vestforbrænding ville oplyse i et eventuelt nyt interview. 
Camilla Bjerg Pedersen oplyste, at man fra Vestforbrændings side ikke ville 
oplyse en procentsats – og henviste til formuleringen i notatet fra februar 
2020. 
Per Larsen, VA bestyrelsen, undrede sig over, at nogle producenter, der 
importerer hård plast med et højt nummer, ikke genanvender det. 
Camilla Bjerg Pedersen oplyste, at Vestforbrænding er forpligtet til at sende 
indsamlingen i udbud. 
Bodil Hansen, Grundejerforeningen Gl. Vridsløse, spurgte, om der ikke kan 
stilles krav til producenterne om at genanvende plast. 
Camilla Bjerg Pedersen oplyste, at man fra Vestforbrændings side ikke har 
ønsket, at forbrugeren på nuværende tidspunkt skal sortere plast i flere 
fraktioner – det skal være så let som muligt for borgerne. Der kommer i 
2025 producentansvar, hvad der så skal ske, vides ikke. 
Sommer Raunkjær, Grundejerforeningen Røde Vejrmølleparken, takkede 
for materialet og uddybningen og ønskede oplyst, om det er offentlige data. 
Camilla Bjerg Pedersen oplyste, at bestyrelsen har materialet, der kan, hvis 
nødvenligt, fås via aktindsigt – men det er jo også sendt til Brugergruppen 
og er i den forbindelse ikke fortrolighedsstemplet. 
Dennis Bøyesen, Herstedvester Landsby, ønskede oplyst, om økonomien 
var rød eller sort i forhold til både borgeren og Vestforbrænding. 
Camilla Bjerg Pedersen oplyste, at den er rød, og at vi heldigvis arbejder 
med flere bundlinjer og her blandt andet til glæde for miljøet. 
Hans Kristian Andersen, VA afd. 4 Række, ønskede oplyst, om den 
nuværende løsning med syv fraktioner var holdbar. 
Camilla Bjerg Pedersen oplyste, at for nuværende er den holdbar, men der 
kan komme flere fraktioner, eksempelvis tøj. 
Annette Storgaard, AB Vest, ønskede oplyst, hvordan det går med at 
tømme plastcontainere, da hun oplever problemer i afdelingen. 
Camilla Bjerg Pedersen oplyste, at det altid skal meldes ind til 
Vestforbrænding, hvis man oplever, der ikke bliver tømt. 
Henrik Jacobsen fortalte, at Vestforbrænding i den nye kontrakt med DKK 
Plastics/EGN nu kan foretage kontrolbesøg og auditering af 
sorteringsvirksomheden og anlægget, blandt andet med opfølgning på 
dokumentation af ledelsessystemers egnethed i forhold til sikring af 
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efterlevelse af udsorteringsprocenter, samt at Vestforbrændings plast 
forarbejdes separat. 
Camilla Bjerg Pedersen oplyste, at i forbindelse med genanvendelse af 
plast er der både udviklingsmuligheder og udfordringer, da plast er mange 
ting og typer. Blandt andet er der fokus på design af emballager med 
henblik på genanvendelse.  
Jette Sauer, Grundejerforeningen Valnøddegården, spurgte efter et 
eksempel på design. 
Camilla Bjerg Pedersen oplyste, at det i forhold til fødevarer skal sikre 
holdbarhed og fødevarekvalitet, og det i produktionen af emballagen må 
ikke blandes med plast, som fx tidligere har været brugt til eksempelvis 
rengøringsmidler. 

 
4. Orientering fra HOFOR  

Hans-Henrik Høg oplyste, på vegne af HOFOR, at der: 
- arbejdes med ledningsrenoveringer, på HOFORs hjemmeside er det 

muligt at se, hvor og hvornår der renoveres  . 
- er, i forbindelse med regn- og spildevandsprojekter, et samarbejde om 

en skybrudsplan, blandt andet er anlægget i Kongsholmparken hårdt 
presset. 

- på et senere møde vil der blive orienteret om klimasikring. 
Bjarke Juul, Ejerforeningen Topperne, ønskede oplyst, om det er et krav til 
nye boligområder, at de skal aflede regnvand på egen grund. 
Hans-Henrik Høg oplyste, at det skal de, de skal også kunne håndtere 
skybrudsregn. 
Bent Jørgensen, Albertslund Vest afd. 2, undrede sig over, at Svinepytten 
skal tætnes, er det ikke meningen, at vandet skal sive ned. 
Hans-Henrik Høg oplyste, at der er problemer i forhold til grundvandet, da 
vandet siver for hurtigt. 
Per Larsen, VA bestyrelsen, undrede sig over, at forbrugerne i Albertslund 
Syd har modtaget brev om selvaflæsning, selv om de stadig har den gamle 
Kamstrup-måler. Steen Westring har undersøgt sagen efter mødet. Det 
drejer sig om en fejl. HOFOR udsendte selvaflæsningsskemaer og fandt 
efterfølgende ud af, at det ikke var nødvendigt. Årsaflæsningerne af 
vandmålere er foretaget elektronisk, som de plejer, og man kan se bort fra 
dette selvaflæsningsskema. 

 
5. Brugergruppens Årsberetning   

(bilag vedlagt) 
Leif Pedersen orienterede kort om: 
- FNs Verdensmål og klimaproblemerne har været dagsordensættende. 
- Opgaven med IPT er hjemtaget sammen med de andre kommuner. 
- Der er arbejdet med lavtemperatur, så alle bliver klar senest ved 

udgangen af 2025. 
- 2020 er sidste år med Albertslunds særlige version af energitilskud. 
- Der er fart på belysningsområdet med etablering af nyt lys på veje, stier 

og i boligområderne. 
- Ladestandere i boligområder med fælles parkering. 
Jan Saltoft Andersen, Andelsboligforeningen Milebuen, undrede sig over, 
om det var Brugergruppens Årsrapport, derudover gjorde han opmærksom 
på, at Arbejdsgruppens eneste opgave er at udarbejde dagsorden til 
Brugergruppemøderne, det skal rettes på side 5. 
Jette Sauer, Grundejerforeningen Valnøddegården, ønskede oplyst, hvor 
meget det ville forlænge processen med udskiftning af vej- og stibelysning, 
at der er skåret 10 mio. kr. i budgettet. 
Steen Westring oplyste, at processen vil blive længere end i forhold til den 
oprindelige plan, men at det ikke er muligt at sætte tid på i øjeblikket. 
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Bjarke Juul, Ejerforeningen Topperne, ønskede oplyst, om det er korrekt, at 
Albertslund lampen er særlige sårbar i tordenvejr. 
Steen Westring oplyste, at alle LED-lamper er mere sårbare i tordenvejr, 
generelt, men at det kan forebygges, det er et spørgsmål om økonomi. 

 
6. Årsrapport Albertslund Forsyning   

(bilag eftersendt) 
Gert Quaade, Andelsboligforeningen Polarisvænget, ønskede oplyst, om 
der skal skiftes radiator/varmeveksler i forbindelse med overgang til 
lavtemperatur i 2025. 
Steen Westring oplyste, at der vil blive informeret på hjemmesiden, samt at 
alle boligområder vil få besøg inden overgangen til lavtemperatur. 
Per Larsen, VA bestyrelsen, oplyste, at i forbindelse med målerskift har der 
været lækager i 3 boliger på Nørreland/Læhegnet, det skyldes problemer 
med o-ringene. 
Steen Westring oplyste, at det er rigtigt, at der har været problemer med o-
ringe, Forsyningen er i dialog med leverandøren, og fejlen bliver udbedret 
hurtigst muligt. 
Henrik Dahlberg, Grundejerforeningen Rødager, ønskede oplyst om 
risikoen for lynskader kan forsikres.  

 
7. Agenda Center Albertslunds Årsberetning og Regnskab  

(bilag eftersendt, bestyrelsesmøde 27. februar 2020)  
Tove Jensen, VA afd. 4 Syd og formand for Agenda Center Albertslund, 
orienterede kort om Agendacentrets arbejde i 2019, hvor der blandt andet 
har været fokus på: 
- FNs Verdensmål, med specielt fokus på Mål 12 – Ansvarligt forbrug og 

Mål 13 – Klima 
- Stop spild lokalt  
- Planteskole 
- 500.000 træer i Albertslund, der er på nuværende tidspunkt plantet ca. 

700 
Jette Sauer, Grundejerforeningen Valnøddegården, ønskede oplyst, hvad 
målene for 2020 er. 
Tove Jensen, VA afd. 4 Syd og formand for Agenda Center Albertslund, 
henviste til handlingsplanen, der står sidst i Årsberetningen. 
Lisette Olsen, Andelsboligforeningen Morelgården, takkede for beretningen 
og ønskede oplyst, hvor de 500.000 træer skal plantes og inden hvornår. 
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, oplyste, at det er mange træer, 
men at der er et fint samarbejde med både Vestskoven og 
kommunalbestyrelsen. De fleste træer (ca. 400.000) skal plantes i 
Vestskoven og på kommunale arealer. 
Pia Larsen, Albertslund Vest afd. 1, ønskede oplyst, om et træ plantet i 
egen have også kommer til at indgå i regnskabet. 
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, oplyste, at hvis Agendacentret 
får besked, vil private træer indgå i regnskabet. 
Sommer Raunkjær, Grundejerforeningen Røde Vejrmølleparken, ønskede 
oplyst, hvad det betyder at plante træer frem for at dyrke grøntsager. 
Povl Marksussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, mener ikke, det betyder noget 
i det store billede. 
 
Brugergruppen tog sagen til efterretning, den videresendes til politisk 
behandling 
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8. Grøn dag, lørdag den 25. april 2020 
Hans-Henrik Høg orienterede kort om Grøn Dag, der er færre midler til 
afholdelse af dagen i år. 
Dagen holdes med udgangspunkt i de 17 verdensmål, blandt andet med 
emner som biodiversitet, trafik og mobilitet, klima og klimatilpasning, affald 
og cirkulær økonomi, sundhed og mobilitet, bæredygtig økonomi. 
Hans Kristian Andersen, VA afd. 4 Række, gjorde opmærksom på, at 
søndag den 26. april er affaldsindsamlingsdag, foreslog at det blev 
kombineret med Grøn Dag. 
Det endelige program vil som altid blive husstandsomdelt. 
OBS – Grundet coronavirus er Grøn dag efterfølgende blevet aflyst 

 
9. Valg til:     

Arbejdsgruppen for perioden 2020 til 2022 på valg er: 
Jens Klint – ejerboliger – ønsker genvalg 
Karsten Wenneberg – lejeboliger – ønsker genvalg 
Lars Bremer – lejeboliger – ønsker genvalg 
Pia Larsen – ejerboliger – ønsker genvalg 
 
Der var ingen modkandidater, alle blev genvalgt 
 
Valgt for perioden 2019 til 2021: 
Bent Jørgensen – ejerboliger  
Birthe Nielsen – lejeboliger  
Helene Eskildsen – lejeboliger – ønsker at trække sig, der skal vælges en 
ny 
Rudi Tobisch – ejerboliger  
 
Povl Markussen, VA afd. 10 Hyldespjældet, meldte sig og blev valgt 
 
Agenda Center Albertslund på valg er: 
Birthe Nielsen – lejeboliger – ønsker genvalg 
Lars Bremer – lejeboliger – ønsker genvalg 
Rudi Tobisch – ejerboliger – ønsker genvalg 
Tove Jensen – lejeboliger – ønsker genvalg 
 
Der var ingen modkandidater, alle blev genvalgt. 
 
VEKS Kundeforum på valg er: 
Bent Jørgensen – ejerboliger – ønsker ikke genvalg 
 
Jens Klindt, Lange Eng, har givet tilsagn om at stille op 
 
Jens Klindt, Lange Eng, var eneste kandidat og blev valgt. 
 
Tillykke med valget til alle. 
 
Jan Saltoft Andersen, Andelsboligforeningen Milebuen, gjorde opmærksom 
på, at der i hans tid i Brugergruppen, ikke er blevet orienteret fra VEKS 
Kundeforum. 
Steen Westring gav en kort orientering om VEKS Kundeforum, det blev 
besluttet, at referater fra kundeforumsmøder fremover skal med som 
orienteringspunkt på Brugergruppemøderne. 
Seneste referat fra VEKS kundeforumsmøde den 21. november 2019, er 
vedlagt referatet. 
 

10. Nyt fælleskommunalt §60 affaldsselskab og  
analyse af fremtidige muligheder for organisering af IPT 
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Hans-Henrik Høg orienterede kort om status på det nye  §60 
affaldsselskab, der mangler på nuværende tidspunkt en 
vognmandstilladelse, det forventes at alt er klar i slutningen af marts. 
Selskabet ”Ressourceindsamling A/S” vil få adresse på Farverland 4, 
hvorfra der vil blive kørt til de 5 IPT-kommuner. 
Arbejdet med hvordan fremtiden skal se ud i forhold til indsamling og 
organisering er i gang. 
 

11. Orientering fra formanden   
- Status fra arbejdsgruppen om ladestandere 

Leif Pedersen orienterede om, at arbejdsgruppens arbejde nu er slut og 
man er i drift, det er ikke en let opgave, hvilket blandt andet skyldes, at 
det er et gråzone marked, hvor hver udbyder har sin model. 
Der har været samarbejde med Region Hovedstaden og El-bil 
sekretariatet.  
El-bil sekretariatet vil senere udgive en hvidbog. 

 
12. Orientering fra forvaltningen 

Steen Westring orienterede kort om, at:   
- Forsyningen har været heldige at kommet med i et Horizon 2020 EU-

projekt – REWARD-Heat, over 4 år > 8 mio. kr.  
- som følge af det reducerede anlægsbudget for udebelysning på 10 mio. 

kr., tilpasses i prioriteringsrækkefølgen, der startes i landsbyerne. 
Per Larsen, VA bestyrelsen, gjorde opmærksom på, at telefonnummeret på 
hjemmesiden er forkert, samt at selvaflæsningssiden pludselig er væk. 
Steen Westring oplyste, at selvaflæsningssiden i øjeblikket er ude af 
funktion på grund af rettelser. 
Leo Jørgensen, VA afd. 5 Kanalen, ønskede oplyst, hvad udskydelse af 
udebelysningen på sigt vil koste. 
Leif Pedersen oplyste, at kommunalbestyrelsen, af hensyn til kommunens 
likviditet, ikke har haft andet valg end at skære i bevillingen. 
Bendte Egenhardt, Den Østrigske Villaby, efterlyste den endelige 
belysningsplan. 
Steen Westring oplyste, at den forventes klar i slutningen af april. 
Carsten Dahl, Grundejerforeningen Platanparken, efterlyste nye lamper i 
stedet for dem, der tog skade af tordenvejret sidste år. 
Steen Westring oplyste, at der desværre er en leveringstid på mere end 30 
uger. 
 

13. Eventuelt  
- Leif Pedersen oplyste, at der på formødet blev talt om at invitere Miljø- 

& Byudvalget til Brugergruppemødet den 27. maj 2020 
- Mette Agner Clausen, Andelsboligforeningen Antaresvænget, ønskede 

oplyst, hvor længe borgerne skal leve med bankelyde hele dagen. 
Steen Westring oplyste, at bankelydene skyldes pilotering i Lækrogen 
(COOP-grunden), arbejdet forventes afsluttet ultimo marts. 

- Annette Storgaard, AB Vest, efterlyste enslydende regler, for hvor 
elever må være i skoletiden, der er problemer omkring skolen i hendes 
nærområde. 
Leif Pedersen henviste til at kontakte Marianne Burchall, der er formand 
for Børne- & Skoleudvalget.  
Lissi Petersen sender Annette Storgaards mailadresse til Leif 
Pedersen. 

- Per Larsen, VA bestyrelsen, ønskede oplyst, om kommunen måler 
partikler fra brændeovne. 
Hans-Henrik Høg oplyste, at der har været en sag om muligheden for 
restriktioner i forhold til brændeovne, men det er kun muligt på særlige 
områder. 


