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Forum: Brugergruppens Arbejdsgruppe 

Tid: Torsdag den 18. februar 2021, kl. 17.00 

Sted: Albertslund Forsyning via Zoom 

Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe: 

Bent Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Klint, Karsten Wenneberg, 

Lars Bremer, Pia Larsen, Povl Markussen og Rudi Tobisch 

Driftsleder Steen Westring 

Enhedsleder Hans-Henrik Høg 

Affald & Genbrug Birte Kvamm 

Zoom-konsulent Mads Svaneklink 

Afbud:  

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Afholdelse af Brugergruppemøde den 16. marts 2021 

Mødet afholdes via Zoom 
Pia Larsen udtrykte bekymring for, om alle kan bruge Zoom, foreslog en 
”forpremiere” 1 – 2 dage før mødet, blandt andet set i lyset af, at det tog 20 
minutter, før hele Arbejdsgruppen var på. 
Mads Svaneklink oplyste, at der er mulighed for at kontakte ham, der vil 
også blive mulighed for ”tjek-in” 3 gange inden mødet, og det bliver muligt 
at tjekke ind 30 minutter for mødestart. 
Der skal sendes en liste over mulige mødedeltagere til Mads Svaneklink. 
Brugergruppemødet skal starte til tiden, selv om alle ikke er kommet på. 
 

3. Brugergruppens Årsberetning 2020 
(Bilag klar til Brugergruppemøde den 16. marts 2021) 
Povl Markussen havde nogle bemærkninger til Årsberetningen, i forhold til 
lavtemperatur, de bliver indarbejdet inden Brugergruppemødet. 
Povl Markussen efterlyste en vejledning til, hvordan man aflæser målere. 
Links til forsyningens hjemmeside hvor både vand- og varmemålere kan 
aflæses: 
 
https://fjernvarme.albertslund.dk/fjernvarme/selvbetjening/ 
 
https://fjernvarme.albertslund.dk/media/1716531/betjeningsvejledning-
sharky_albertslund-med-pulsudgang.pdf 
 
https://fjernvarme.albertslund.dk/media/1716532/betjeningsvejledning-
hydrus.pdf 
 
Pia Larsen mindede om, at Årsberetningen ikke var kvalitetssikret. 

 
4. Albertslund Forsynings Årsrapport 2020 

(Bilag klar til Brugergruppemøde den 16. marts 2021) 
Der arbejdes fortsat på Forsyningens Årsrapport, den er klar til udsendelse 
1. marts 2021. 
 

https://fjernvarme.albertslund.dk/fjernvarme/selvbetjening/
https://fjernvarme.albertslund.dk/media/1716531/betjeningsvejledning-sharky_albertslund-med-pulsudgang.pdf
https://fjernvarme.albertslund.dk/media/1716531/betjeningsvejledning-sharky_albertslund-med-pulsudgang.pdf
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5. Årsberetning og Regnskab 2020 for Agenda Center Albertslund – nu 
Albertslund Verdensmål Center 
(Bestyrelsesmøde den 1. marts 2021, bilag klar til Brugergruppemøde den 
16. marts 2021) 
Materialet bliver eftersendt hurtigst muligt efter 1. marts 2021. 
 

6. Grøn Dag 2021 ? 
Hans-Henrik Høg orienterede om, at der har været afholdt et formøde, det 
forventes, at Grøn Dag afholdes lørdag den 18. september 2021, datoen er 
ikke endeligt godkendt, omdrejningspunktet bliver efterårshaven.  
Hans-Henrik Høg forventer at have mere information klar til 
Brugergruppemødet den 16. marts 2021, der er selvfølgelig forbehold i 
forhold til, hvordan Corona-situationen er til den tid. 

 
7. Valg til Arbejdsgruppen 

På valg for perioden 2021-2023: 
Bent Jørgensen – ejerboliger – ønsker genvalg 
Birthe Y. Nielsen – lejeboliger – ønsker genvalg 
Povl Markussen – lejeboliger – ønsker genvalg 
Rudi Tobisch – ejerboliger – ønsker genvalg 
 
Valgt for perioden 2020-2022: 
Jens Klindt – ejerboliger 
Kresten Wenneberg – lejeboliger  
Lars Bremer – lejeboliger 
Pia Larsen – ejerboliger 
 
Hvis der skulle blive tale om kampvalg til Arbejdsgruppen, vil valget blive 
udsat til næste ”fysiske” Brugergruppemøde, og Arbejdsgruppen fortsætter 
med den nuværende sammensætning til afstemning er afholdt. 

 
8. Folder ”Brugergruppen – en vej til medindflydelse” 

Forvaltningen har udarbejdet en opdateret version, i forbindelse med at der 
kommer flere nye boligområder i løbet af de næste år. 
(Bilag klar til Brugergruppemøde den 16. marts 2021) 
Den opdaterede version med udebelysning og ladestandere er klar til 
udsendelse 1. marts 2021. 

 
9. Orientering om fjernvarme 

- Nye bestemmelser – orientering fra ad hoc arbejdsgruppen. 
Steen Westring orienterede om, at ad hoc darbejdsgruppen har haft sit 
første møde, der bliver afholdt en række møder, arbejdet forventes 
færdig medio maj, til fremlæggelse i Brugergruppen på mødet den 3. 
juni 2021. 

- Revision af handleplanen 
Handleplanen vil være klar til godkendelse i Brugergruppen på mødet 
den 3. juni 2021. 
 

10. Orientering udebelysning 
Steen Westring orienterede om, at: 
- Der er i 2020 blev renoveret i 3 landsbyer – Vridsløselille Landsby 

mangler, der er renoveret på stierne omkring stadion, i Liljens Kvt. og 
på flere andre stier. 

- Fremover vil der være færre midler til renovering af udebelysning, 
derfor arbejdes der på en revision af den nuværende tidsplan/proces. 

Birthe Y. Nielsen ønskede oplyst, hvad det betyder for de boligområder, der 
skal renoveres? 
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Steen Westring oplyste, at budgetterne ikke rækker til de boligområder, der 
renoveres, men at der er dialog med Bo-Vest. 

 
11. Orientering om ladestandere 

Hans-Henrik Høg orienterede om, at der ikke har været meget aktivitet i 
løbet af 2020. Der er fra forvaltningens side ønske om at nedsætte en ad 
hoc arbejdsgruppe under Brugergruppen. 
Der vil blive udarbejdet et oplæg til Brugergruppemødet den 3. juni 2021. 
Jens Klint oplyste, at der i Lange Eng er et el-bil laug, der har sørget for at 
få standere op. 

 
12. Orientering om affald & genbrug 

Birte Kvamm gennemgik slide-show om betydningen af de nye retningslinjer 
på affaldsområdet fra 1. juli 2021.  
Slide-show vedlagt referatet. 
Lars Bremer gjorde opmærksom på, at der manglede oplysning om 
molokker og minicontainere. 
Birte Kvamm foreslog, at der afholdes et ekstraordinært 
Arbejdsgruppemøde i maj 2021. 
Der var en længere drøftelse af, hvordan det bedst muligt sikres, at der 
kommer information ud, specielt i de områder der har stativer og fremover 
skal have ny ordning. 

 
13. Orientering fra HOFOR 

Hans-Henrik Høg orienterede om, at: 
- Der er blødere vand på vej i hanerne fra ca. 1. marts 2021 
- Der er udfordringer med grundvandsforurening – nyt stof, der er 

forhåbentlig mere viden om det til Brugergruppemødet den 16. marts 
2021. 

 
14. Orientering fra forvaltningen 

- Ny direktør i By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse pr. 1. marts 2021 
Kristine Klæbel, der kommer fra en lignende stilling i Guldborgsund 
Kommune. 

- Ny organisation i Miljø & Teknik pr. 1. januar 2021 
Organisationediagram vedlægges referatet. 

 
15. Eventuelt 

- Povl Markussen har haft kontakt med en borger, der undrede sig over 
at skraldebilen blandede affaldet. 
Birte Kvamm oplyste, at de har været i dialog med kundeservice, der 
sker ikke sammenblanding af affaldet. 

 



Nye retningslinjer på
affaldsområdet

- Hvad betyder det for borgerne i Albertslund?



Klimaaftale 16. juni 2020

• Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

– Hvorfor skal affaldssektoren stå for skud?

• Forbrænding af affald bidrager med ~ 5% af DK’s drivhusgas udledninger

• For meget affald, begrænsede ressourcer

• Resultat af aftale

– Ny affaldsbekendtgørelse og to nye vejledninger 

– Handlingsplan for cirkulær økonomi – national plan for forebyggelse og 
håndtering af affald 2020-2032



Klimaplan for en grøn affaldssektor og 
cirkulær økonomi
• Vision for klimaplan:

– Klimaneutral affaldssektor i 2030

• Hvad er strategien?

– Mindre til forbrænding, mest muligt til genbrug og genanvendelse

• Hvordan kommer det til at ske?

– Øget og strømlinet affaldssortering (bl.a.)

• Hvorfor skulle det hjælpe?

– Vi skal gøre det så nemt som muligt for borgere at sortere

– Vi skal gøre det så nemt som muligt for skraldemanden at indsamle 
affaldet



Øget og strømlinet affaldssortering

• Hvordan øger vi genanvendelsen og gør det nemmere for borgere 
og skraldemænd

– 10 fraktioner indsamles ved husstanden eller husstandsnært

– Ensartet sortering over hele landet (husholdninger, erhverv, offentlige 
rum)

– Ensartet indsamling over hele landet (faste beholdere)

– Maks 4 beholdere på matriklen

• Nyt for Albertslund

– Mad- og drikkevarekartoner (2021) og tekstiler (2022) skal indsamles 
ved husstanden

– Pap skal i beholder

– Sække skal udfases – der skal bruges faste beholdere



Max 4 beholdere på matriklen

• Kildesortering er standard, men enkelte affaldstyper må blandes i 
samme kammer

– Samme blanding for alle kommuner i Vestforbrænding’s opland af 
hensyn til øget mængde og ensartethed (kvalitet)

– VF  anbefaler kombination af plast og mad- og drikkekartoner 
(kartoner) i samme kammer, fordi

• Afsætning – kartoner kan rummes i VF’s afsætningsaftale for plast

• Miljø – kombinationen er uproblematisk i forhold til tab og kvalitet, dvs. fortsat 
samme reelle genanvendelsesprocent for plast

• Økonomi - da kombinationen ikke forringer de to fraktioners kvalitet er 
økonomien neutral, modsat andre kombinationer



Beholderløsning

Anbefalet beholderløsning i områder med 3x240 liter 

todelte beholdere

Mad/rest (14 dags tømning)

Glas/metal (8 ugers tømning)

Papir/plast+kartoner (fra 3 uger til 14 dags 

tømning)

Pap (4 ugers tømning)



Ensartet indsamling i områder der i 
dag har stativ
• Stativløsning er udfordret

– I forvejen for lidt plads til plast i kassetter

– Kombination plast+kartoner kræver yderligere plads

– Kassetter er uhensigtsmæssige ved indsamling

– Madaffaldssække for tunge – max 10 kg ved løft af sæk

• Mulige fremtidige indsamlingsløsninger i stativområder

– 4 beholdere på matriklen, hvor de fysiske rammer tillader det 

– Hvis ikke – alle fraktioner i fælles beholdere hustandsnært. Væsentlig at 
rest indsamles samme sted, som de øvrige fraktioner



Udfordringer for tæt/lav med 
stativløsning
• Vi opfylder ikke kriterier for dispensation for 

implementeringsfristen på 1. juli 2021

– Kun tre kriterier, der kan give dispensation

• Beholdere kan ikke leveres inden 1. juli 2021

• Udbud med renovatør udløber kort tid efter 1. juli 2021

• Sideløbende udbud med de nye fraktioner vil være uforholdsmæssigt dyrt

• Vi orienterer alligevel Miljøstyrelsen, om at vi gør det hurtigst 
muligt, men at vi skal nå at gå i dialog med stativområderne om 
løsninger



Sorteringsfrist 1. juli 2021 fastholdes

• Krav om midlertidig ordning fra 1. juli indtil implementering er 
gennemført, fx 

– Kuber til plast+kartoner flere steder rundt om i byen og eventuelt på 
genbrugsstationen



Implementeringsplan, foreløbig

Tidsplan 
implementering af nye 
retningslinjer – proces 
og løsninger i 
stativområderne
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Tilpasning 
implementering med RI 
og øvrige IPT 
kommuner
Oplæg til AG og BG om 
regulativemner – nye 
retningslinjer, løsninger 
i boligområderne, 
procesplan, forslag om 
ændring af 
storskraldsordning 
villaer og 
miljøstationer, 
omkostningsreduktione
r skelafhentning
Brev til alle 
boligområder –
løsningsmuligheder 
stativområder - forslag 
til procesplan –
mødeindkaldelse –
ekstraordinære 
generalforsaml. i GF-
tilbagemelding 
Brugergruppe mv., 
input og debat
Opstart dialog og valg af 
løsning i 
stativområderne, 
sorteringsguides 
informationsmateriale, 
udrulningsplan og 
samarbejdsaftaler
BG/MBU/KB – hhv. 
godkendelse udkast og 
endelig godkendelse 
regulativ og affaldsplan

bg 
m
bu
kb

bg m
bu

kb

Udrulning 
beholderområderne

(ju
l)

Udrulning 
stativområder



Forslag til proces i stativområderne

• Procesplan 2021 - 2022

– Marts 

• Orientering på Brugergruppemødet om nye retningslinjer og mulige løsninger, 
dialog om mulige omkostningsreduktioner – ændringer i regulativ eller 
initiativer i affaldsplan

– Marts - april

• Brev til boligområderne om kommende ændringer og mulige løsninger, samt 
økonomi – forslag/orientering om videre forløb og tidsplan for de enkelte 
boligområder

– Maj - december

• Dialog med stativområderne, valg af løsning, tidsplan for implementering

• Udarbejde informationsmateriale til borgerne, herunder nye sorteringsguides

• Fastlægge udrulningsplan for 2022 i samarbejde med IPT  og 
Ressourceindsamling

• Indgå samarbejdsaftaler omkring levering af beholdere, kommunikation mv. i 
samarbejde med øvrige IPT kommuner



Omkostningsreduktioner

• Krav om at nye tiltag skal være omkostningsneutrale (max 50 kr
stigning i affaldsgebyr)

• IPT kommuner er i dialog med Ressourceindsamling om mulige 
omkostningsreduktioner for beholdere og minicontainere (gælder 
ikke nedgravede beholdere, som tømmes af Vestforbrænding)



Ressourceindsamling ’s forslag til 
videre drøftelse i Brugergruppe
• Forslag til omkostningsreduktion af indsamling

– Skelafhentning

• I dag <20 meter fra skel muliggør 900 tømninger per skraldemand per dag

• Skelafhentning muliggør 1400 tømninger per skraldemand per dag

– Tilstræbe ensartede ordninger i IPT kommunerne, fx

• 14 dags tømning mad/rest fast i alle fem kommuner

• Fravælge muligheden for sommertømning (ugetømning) juni, juli og august

– Optimering af tømmefrekvenser i forhold til ruteindsamling

• Tilpasning kapacitet af materiel (minicontainere, ikke nedgravede) i 
boligselskaber - som muliggør samme tømmefrekvens for fx papir og plast-
kartoner i affaldsøerne



Regulativ ændringer

• Ensartet regulativ i IPT kommunerne

– VF hjælper med udarbejdelsen af fælles linjer

– Særligt for Albertslund (miljøstationer, storskrald)

• Sideløbende politisk behandling i IPT kommunerne

– politisk behandling af udkast i juni, høring henover sommeren, 
godkendelse i oktober - november

• Vi samkører regulativ og affaldsplan i Albertslund

– Ekstraordinært møde i Arbejdsgruppe med udkast af affaldsplan i april 
–maj?

– Præsentation af regulativ og affaldsplan i BG, samt politisk behandling 
af begge udkast i juni



Politisk proces – samkøring af 
affaldsplan og regulativændringer

Tidsplan for affaldsplan og regulativ, 
med sideløbende inddragelse og 
politisk behandling

J F M A M J J A S O N 
(v
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MBU – præsentation ramme og mål
Tilpasning efter den nationale 
affaldsplan, ny affaldsbekendtgørelse 
og vejledende standarder 
Råskitse affaldsplan udarbejdes til 
Brugergruppe, oplæg til regulativ 
emner udarbejdes (miljøstationer, 
storskrald, skelafhentning, udfasning 
stativer)
Brugergruppemøde mv., input og 
debat råskitse til affaldsplan og 
regulativ emner
Færdiggørelse af forslag+mødesag af 
både affaldsplan og regulativ + møde 
AG
Layout del 1
Brugergruppe - forslag affaldsplan og 
regulativ
MBU – behandling af forslag
KB – behandling af forslag
Evt. justeringer/tilføjelser efter 
behandling i Brugergruppen og den 
politiske behandling
Offentlig høring i 8 uger
Mødesag – Brugergruppe, MBU, ØU, 
KB
Layout af redigeret udgave
Brugergruppe præsentation og 
godkendelse – ekstraordinært møde 
16. sept 2021
MBU godkendelse
KB godkendelse
Evt. justeringer/tilføjelser efter sidste 
behandling i Brugergruppen og den 
politiske behandling
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