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Brugergruppens Arbejdsgruppe
Torsdag den 14. august 2014, kl. 17.00
Albertslund Forsyning, Vognporten 9, Frokoststuen

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe, Hans-Henrik Høg, Jens Granholm,
Sara Rosendal og Tina Blitz
Afbud:
Enrico Juhl, Lars Bremer og Rudi Tobisch
Referent: Lissi Petersen

1. Godkendelse af dagsorden
Bent Jørgensen gjorde opmærksom på, at det var en meget lang
dagsorden, måske burde der indkaldes til nyt møde i næste uge.
De sidste bilag var først sendt ud 2 timer inden mødet, hvilket betød en
dårligere eller ingen mødeforberedelse for deltagerne, hvilket er
uacceptabelt.

Dato: 18. august 2014
Sags nr.: 14/2849
Sagsbehandler: lip

2. Brugergruppens Forretningsorden og Retningslinjer
(bilag)
Godkendt af Arbejdsgruppen med bemærkning om, at eventuelle
bemærkninger fra Brugergruppen skulle være forvaltningen i hænde senest
5 arbejdsdage før Brugergruppemødet.
3. Hvor mange suppleanter skal en Brugergrupperepræsentant have?
I forretningsorden for Brugergruppen står: ”de enkelte boligområder
kan udpege en suppleant”. 6 boligområder har op til 3 suppleanter.
Arbejdsgruppens holdning er, at såfremt der er flere suppleanter i ét
boligområde, skal der kun sendes materiale til repræsentanten og én
suppleant, der så videreformidler til de andre suppleanter.
4. Orientering fra ad-hoc arbejdsgruppen:
Drift og vedligeholdelse af fjernvarmeunits i Albertslund.
Der er indkaldt til møde den 26. august kl. 17.00
5. Energispareaktivitetsplanen – status og budget for 2015
(bilag – kun notat, mødesag klar til Brugergruppemødet)
Hans-Henrik Høg orienterede kort om baggrunden for forvaltningens
indstilling, at tilskuddet fastholdes på det nuværende niveau, hvilket betyder
at budgettet hæves med 2 mio. kr.
Der var forslag om, en kritisk gennemgang af om alt hvad der gives tilskud
til er lige relevant.
Der skal til Brugergruppemødet den 4. september udarbejdes mindst 2
scenarier, et der fastholder tilskuddet men betyder stigning i varmeprisen,
og et der sænker tilskuddet men beholder den nuværende varmepris, hvor
der i stedet fokuseres på rådgivning, og eventuelt en tredje mulighed, der er
en ”mellemvare”.
Det er vigtigt med kvalificeret information inden der tages beslutning.
6. Forslag til budget, takster og nye aktiviteter – varmeforsyningen
(Bilag fremsendt 140814, bliver delt ud på mødet)
Hans-Henrik Høg gennemgik budgettet og forklarede stigningen fra 2013 til
2014 med den takststigning, der blev udmeldt fra VEKS til budget 2014.
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VEKS har pr. 1. juli 2014 sænket taksten, dette vil blive indregnet i taksten
for 2015.
De nøjagtige takster for 2015 kunne desværre endnu ikke udmeldes. der
arbejdes hermed i Økonomi & Stab.
Arbejdsgruppen ønskede et konkret eksempel, for taksternes indvirkning på
et gennemsnitshus i Albertslund, udarbejdet til Brugergruppemødet. Et
foreløbigt skøn viser en reduktion på ca. 500 kr. på år.
Som følge af ny lovgivning er der indarbejdet nye regnskabsprincipper Til
Brugergruppemødet bør væsentlige ændringer forklares, uddybende
bemærkninger skal fremgå af bilag..
På Brugergruppemødet fremlægges sammenlignelige tal – resultat 2013,
budget 2014 og budget 2015.
7. Forslag til budget, takster og nye aktiviteter – affald & genbrug
(Bilag fremsendt 120814, bliver delt ud på mødet)
Jens Granholm gennemgik budgettet, der fortsat er præget af det
underskud fra 2013, der skal betales tilbage i 2014 og 2015.
Derudover er udgiftsposterne fremskrevet med 2,5 % i henhold til de
generelle kommunale retningslinjer for budgetlægningen for 2015.
Vestforbrænding I/S har vedtaget deres takster for 2015 og der er ingen
ændringer i forhold til 2014.
Affaldsmængderne er de sidste omkring 5 år faldet med cirka 10 %. Der er
budgetteret med en status quo i affaldsmængderne i forhold til 2014.
Til Brugergruppemødet skal det sikres, at affaldstaksterne fremgår inklusiv
moms for alle fire ordninger, at væsentlige ændringer forklares og at
uddybende bemærkninger fremgår af bilag.
I det budgetforslag der fremlægges til brugergruppen vil der blive lagt op til,
at dagrenovation og brændbart affald, der indsamles i
komprimatorcontainere afregnes specifikt efter forbrug (Vægt + afhentning).
Udlejning af renovationsmateriel og salg af standard renovationsudstyr
afskaffes fra 2015.
Det er et ønske, at renovationstaksten udspecificeres på den årlige
årsopgørelse.
8. Sammenlignende økonomi – affald & genbrug – takster
(Bilag fremsendt 140814 og uddelt på mødet)
Jens Granholm har forsøgt at findes årsagen til den store (2.511,- kr. pr.
husstand) forskel mellem renovationstaksten i Høje-Taastrup Kommune
(HTK) og Albertslund Kommune (AK) for villaer og parcelhuse. Det fremgik
af oplægget, at dette blandt andet skyldes, at:
- HTK har oparbejdet et overskud på 40 mio. kr., der tilbagebetales med
5 mio. kr. om året, AK har et underskud på 2,7 mio. kr. der skal
tilbagebetales over 2 år.
- I HTK betaler alle husstande, også etage- og lejeboliger, det samme til
indsamling af papir, glas, pap og storskrald, i AK betaler den enkelte
husstand for den ydelse de tilbydes.
- HTKs udgifter til drift af genbrugsstation er 12% højere end AKs
udgifter, men der er dobbelt så mange renovationsenheder til at betale i
HTK.
Side 2 af 4

Referat

-

-

Udgiftsniveauet til indsamling af papir, glas, pap, haveaffald og
storskrald er det samme, selv om der er dobbelt så mange husstande i
HTK. Dette kan skyldes dårlige priser hos renovatøren fra sidste
licitation, manglende optimering af tømningsfrekvensen på diverse
containere samt tradition for høj service i Albertslund.
AK er miljøkommune, HTK er mindre ambitiøs. AK har blandt andet
ekstra udgifter til Green Cities, Grønt Regnskab, Grøn Dag,
Agendacentret, diverse forsøgsordninger samt diverse faglige netværk.
HTK betaler i mindre grad overhead til lønudgifter end AK.

For at opnå bedre priser hos vognmanden ved næste licitation er der igangsat
en detaljeret optælling og kortlægning af alt renovationsudstyr. Dette skal også
danne grundlag for en styrket økonomistyring.
Slides fra det afholdte oplæg sendes ud med referatet fra mødet.
9. Fremtidens affaldssystem i Albertslund
(Bilag fremsendt 070814)
Længere debat om, hvad der skal prioriteres først i debatten
indsamlingsmateriale eller beslutning om fraktioner.
Til Brugergruppemødet skal rammerne skitseres, blandt andet processen
og kravene. De forskellige muligheder skal sættes skematisk op, så
ordningerne bliver sammenlignelige.
10. Forvaltningens svar til punkt 10 A på Brugergruppemødet:
”Forvaltningen henviste til, at der gennem flere år var skrevet
almindelige referater og ikke beslutningsreferater, endnu havde man
ikke oplevet indsigelser til referatet, det var Forvaltningens indstilling,
at kom der indsigelser til referatet, ville de blive sendt videre til
Brugergruppen.”
Skal vi rette i referatet eller skal vi sende indsigelserne?
Arbejdsgruppen mener, at eventuelle indsigelser til referat fra
Brugergruppemøde, skal på som orienteringspunkter til næste
Brugergruppemøde.
11. Status på belysning
Udsat til næste møde.
12. Status på renovering af Kanalgaden
Orientering på Brugergruppemøde den 4. september
13. Brugergruppetur den 13. september 2014
(bilag)
Ikke behandlet
14. Ekstraordinært Brugergruppemøde i uge 43 eller 44
Der er fra politisk side ønske om, at der afholdes 1 – 2 borgermøder om
”Fremtidens affaldssystem”, inden kommunalbestyrelsen skal behandle
sagen på november mødet.
Materialet skal derfor behandles på ekstraordinære Arbejds- og
Brugergruppemøder.
Tidsplanen bliver:
Ordinært Brugergruppemøde den 4. september
1 – 2 borgermøder med repræsentanter for Arbejdsgruppen
Ekstraordinært Arbejdsgruppemøde den 9. oktober
Ekstraordinært Brugergruppemøde den 30. oktober
Kommunalbestyrelsesmøde den 11, november
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15. Eventuelt
Sara Rosendal orienterede kort om, at der kommet svar fra Økonomi &
Indenrigsministeriet vedrørende Albertslund Kommunes opkrævning af
gebyr for affaldsordning i kommunens natur- og parkområder. Der vil blive
orienteret om sagen på Brugergruppemødet.
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