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2. Mødedatoer i 2021

Brugergruppen:

• Tirsdag den 16. marts 2021

• Torsdag den 3. juni 2021

• Onsdag den 25. august 2021

• Torsdag den 2. december 2021*

Brugergruppemøderne afholdes i Kommunalbestyrelsessalen kl. 18.30, med formøde for 
Arbejdsgruppen kl. 17.30

Årets sidste Brugergruppemøde starter kl. 17.30, med formøde kl. 16.30, så vi traditionen tro 
kan spise julemiddag samme efter mødet.

Arbejdsgruppens møder:

• Torsdag den 18. februar 2021

• Torsdag den 6. maj 2021

• Torsdag den 5. august 2021

• Torsdag den 11. november 2021



3. Tilskud til Agenda Center Albertslund (Albertslund 
Verdensmål Center) 2021 (takstfinansieret bevilling)

• Mødesag vedlagt som bilag

• Sagen har været i høring i brugergruppen, der kom én positiv 
tilbagemelding. Sagen er sendt videre til MBU//ØU/KB



4. HOFOR – Takster for vand og spildevand 2021

• Mødesag vedlagt som bilag incl. forklarende notat fra 
Forvaltningen om statsafgift.

• Bemærk at taksten stiger med 19 øre/m3 i forhold til 
oprindelige udmeldte takst.



5. Ny Varmeleveringsaftale med VEKS

Ny Varmeleveringsaftale med VEKS forventes sendt i 
høring i Brugergruppen inden jul.

Med aftalen sendes også en kort introduktion og et 
”Læs let notat”, som på lægmandssprog forklarer 
indholdet af aftalen.



6. Revision af: Brugergruppens Forretningsorden, Brugergruppens 
Retningslinjer samt ”Brugergruppen – en vej til medindflydelse”

Arbejdsgruppen beder om mandat til, på vegne af 
Brugergruppen, at udarbejde oplæg til revision af 
vedlagte bilag. 

Såfremt Brugergruppen ikke aktivt siger nej til at give 
mandat, vil Arbejdsgruppen starte arbejdet på det 
førstkommende Arbejdsgruppemøde den 21. februar 
2021.

-



7. Fjernvarme

– Reviderede takster til budget 2021 

Taksterne sænkes lidt i forhold oprindeligt budget

Bilag vedhæftet – notat til ØU/KB



7. Fjernvarme
Status fjernvarme:

• Egelundsvej etape 1 er i gang og forventes færdig inden jul. Etape 2 som er den 
nordlige del (øst-vest gående strækning) og stykket ved Grønningen laves i første 
halvår 2021.

• Rammeaftale for entreprenørydelser på fjernvarmeområdet sendes i udbud primo 
2021.

• Porsager shunt ”test-køres” over vinteren (Lavtemperaturvarme til boligerne på 
Porsager)– en del af EU- Horizon – Rewardheat projekt.

• Der sendes aconto opkrævninger ud i december – opstart 12 rater pr. 1. januar 
2021.

• Servicebesøg for udskiftning af o-ringe ved temperaturfølere på 
fjernvarmemålere er påbegyndt i uge 47 og vil fortsætte i første halvår 2021. 
Langt de fleste skal have besøg igen.

• Arbejdet med nye tekniske og almindelige bestemmelser er blevet lidt forsinket –
der indkaldes til første møde i ad hoc arbejdsgruppen januar 2021.

• Der arbejdes med gennemgang af fjernvarmehandleplanen, arbejdes forventes 
færdigt i første kvartal 2021. 



8. Udebelysning

• Moderniseringsprojekter i 2020:

– Udebelysning omkring stadion

– Damgårdsstien

– Risby

– Herstedvester Landsby

– Herstedøster Landsby 

– Liljens Kvarter

– Ved stationen/Vognporten

– Gangbro over banen ved Hedemarken

• Der er budgetlagt med modernisering for 5 mio. kr udebelysning i 2021 
og det forventes at udføre:

– Vridsløse Landsby

– En del tunneler

– Separering/måleropsætning (adskillelse af udebelysning, så alt elforbrug 
bliver målt – et lovkrav)



9. Affald & genbrug

Affaldsplan, status

• Hvad er en kommunal affaldsplan?

– Lovkrav i bekendtgørelsen, kommunen udarbejder hvert 6. år en 
overordnet 12-årig affaldsplan, samt en detaljeret 6-årig plan

– Kommunal plan må ikke være i modstrid med den nationale affaldsplan

• Status på national affaldsplan

– Har afventet klimaaftalen – en grøn affaldssektor, vedtaget juni 2020

– Affaldsbekendtgørelse og to vejledninger i høring august 2020

– National affaldsplan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032 
er netop offentliggjort 8. december 2020



9. Affald & genbrug

Nye væsentlige retningslinjer fra juli 2021

– 10 affaldstyper, herunder mad- og drikkekartoner, farligt affald (2021) 
og tekstiler (2022) skal indsamles ved husstanden

– Som udgangspunkt skal alle skal have husstandsindsamling i faste 
beholdere på matriklen

– Glas må dog, som eneste fraktion, indsamles i husstandsnære fælles 
kuber, uanset boligtype

– Det bliver muligt at blande visse affaldstyper af de 10 fraktioner 

– Kravene til storskraldsordninger skærpes. Storskrald skal i videst 
mulige omfang genbruges og genanvendes



9. Affald & genbrug

Vestforbrænding har vurderet afsætningsmuligheder

– Anbefaler blanding af plast og mad- og drikkekartoner

• Øvrige tilladte blandinger

– Medfører dårligere kvalitet (mindre reel genanvendelse)

– Økonomisk tab i forhold til kildesorteret afsætning

– Har begrænsede/ingen afsætningsmuligheder

– Arbejder for enighed om samme løsning i alle kommuner 

Forvaltningen fremlægger mulige løsningsmodeller, for de forskellige 
ordninger på Brugergruppemødet i marts 

– Sækkeordninger skal udfases

– Pap skal i beholdere – bundtet pap udfases

– Husstandsnære kuber til glas kan blive en midlertidig eller permanent 
løsning i boligområder med sække og todelte beholdere



9. Affald & genbrug

Præsentation af udkast til en kommunal affaldsplan til marts

– Nye retningslinjer danner grundlag for den kommunale affaldsplan 

– Målsætninger afstemmes undervejs med national plan og øvrige IPT 
kommuners affaldsplaner

Foreløbige rammer for affaldsplanen

• Vision

– Det cirkulære Albertslund

• Det handler om at sikre, at de materialer, vi bruger i vores produkter, kommer 
tilbage i kredsløbet og bliver genbrugt eller genanvendt så mange gange som 
muligt. 



9. Affald & genbrug

• Temaer og foreløbige målsætninger

– Klima og den grønne affaldssektor

• Ensartet sortering og indsamling, mest mulig genbrug og genanvendelse, 
udnyttelse af så mange ressourcer i affaldet som muligt

– Samarbejde og kommunikation

• Fokus på god kommunikation og et godt samarbejde mellem borgere, 
affaldsskab, forvaltning og øvrige samarbejdspartnere

– Smartere affaldsløsninger

• Lettere adgang til viden om affald, øget serviceniveau, en mere effektiv og 
miljørigtig affaldsindsamling

– Det svære affald

• Nye løsninger for mere genbrug og genanvendelse af byggeaffald og elektronik



9. Affald & genbrug

• Status Ressourceindsamling A/S (fælles kommunalt samarbejde om 
indsamling af husholdningsaffald) – forkortet RI

• Alle opfordres til at besøge deres hjemmeside på 
www.ressourceindsamling.dk. OBS Kundeservice varetages fortsat via 
Vestforbrænding. 

• De nuværende aftaler om indsamling ophører maj 2021, hvorefter RI 
mere står på egne ben i forhold til at fastlægge serviceniveau mv.

• Der lægges op til en beslutning om, at der i slutningen af 2022 tages 
stilling til om Ressourceindsamling skal overgå til at være et 
datterselskab under Vestforbrænding. Jf. kommunalbestyrelsesmøde 
den 15. december 2020 i Albertslund Kommune.

http://www.ressourceindsamling.dk/


9. Affald & genbrug

Status Ressourceindsamling A/S (fælles kommunalt samarbejde om 
indsamling af husholdningsaffald) – forkortet RI

Beslutning om eventuelt at blive datterselskab i Vestforbrænding ønskes 
dermed udskudt i 2 år. Det er ønsket at give Ressourceindsamling lidt tid 
til at kunne stå på egne ben. Desuden er der en ny ledelse i 
Vestforbrænding, der også har brug for tid til at arbejde på en strategi 
for selskabets fremtidige strategi og arbejdsopgaver.

Der er mange bolde i luften på nationalt plan, der kan få indflydelse på 
både Vestforbrænding’s og RI’s fremtid. Herunder især at den 
landsdækkende forbrændingskapacitet skal reduceres og indsamlingen 
af genanvendeligt affald muligvis skal tvangsudbydes.



9. Affald & genbrug

• Status Ressourceindsamling A/S (fælles kommunalt samarbejde om 
indsamling af husholdningsaffald) – forkortet RI

• Pt. bruges energi i RI på at forberede situationen efter maj 2021, hvor 
de nuværende aftaler om indsamling af VF udløber.

• Der er en række aftaler med VF om levering af IT ydelser, 
Kundeservice, Beholderservice mv. som der i den forbindelse skal 
tages stilling til.

• RI har i dagligdagen blandt andet fokus på optimering af 
indsamlingsruter

• RI har fokus på skraldemændenes arbejdsmiljø og deres servicerolle 
overfor borgere mv.

• Målt på hvor mange henvendelser RI modtager om manglende 
tømninger er det aldrig gået bedre i IPT samarbejdet end nu. 



10. Fra forvaltningen

- Elisabeth Gadegaard Wolstrup stopper 31/12-2020 som direktør for 
By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse. Stillingen slås op.

- Ny organisation i Miljø og Teknik:

- De to afdelinger ”Drift & Service og ”Miljø & Teknik” har i hele 2020 
været samlet i en ny Miljø & Teknik – afdeling. Afdelingen 
omorganiseres pr. 1/1-2021 og ser således ud:



11.  Eventuelt

• OBS  - Brugergruppemødet den 16. marts kl. 18:30 afholdes i 
Bygning M – Gate 21, Liljens Kvarter nr. 2


