
 

 

 

 
Brugergruppens rolle 
 
Som medlem af Brugergruppen får man mulighed for at diskutere 
alle tiltag på forsyningsområdet. Man kan stille forslag direkte til 
politikere og til forvaltningen – og man kan opfordre dem til at 
gøre ting anderledes, end de bliver gjort nu. 
 
Brugergruppen høres i alle forslag, planer, budgetter og takster 
på forsyningsområdet, der tæller fjernvarme, vand, spildevand, 
regnvand, samt renovation og genbrug. 
 
Alle boligområder i Albertslund har en repræsentant i Bruger-
gruppen. Så overvej at stille op, når der er generalforsamling i dit 
boligselskab, andelsboligselskab eller ejerforening. 
 
Af større sager i de kommende år på fjernvarmeområdet bliver 
arbejdet med strategien for udvikling af fjernvarmen i Albertslund. 
Planen er, at hele byen fra 2026 kan forsynes med lavtemperatur 
fjernvarme. Hvad må og kan vi bruge data til? Hvordan skal tak-
sterne se ud i fremtiden? 
 
På vand- og spildevandsområdet arbejdes der videre med at 
sikre Albertslund et bæredygtigt vandkredsløb. Hvorledes kan vi 
bidrage til det? 
 
Inden for affald og genbrug skal der sorteres i endnu flere fraktio-
ner. Hvordan kommer vi videre på det felt? 
 
Den udendørs belysning skal fornys – og vi skal finde løsninger 
til at kunne lade elbiler på de mange fælles parkeringspladser. 
 
Der er nok at tage fat på – og Albertslund har brug for din hjælp. 
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Brugergruppen 
En vej til medindflydelse i Albertslund 
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Brugergruppens oprettelse blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 1980. 

Fokus lå fra starten på fjernvarmen. Siden blev affald og genbrug, samt vand, 

spildevand og regnvand også til områder, hvor Brugergruppen bliver hørt. 

Brugergruppen luger ud i uheldige dispositioner og sikrer brugernes opbak-

ning til at træffe vidtrækkende beslutninger. Alle boligområder i Albertslund 

har en plads i Brugergruppen. 

 

Brugergruppen bliver hørt i sager på forsyningsområdet, inden de sendes vi-

dere til politikerne. Politikerne har det med at følge Brugergruppens indstil-

linger i det videre politiske forløb. Det er stadig politikerne, der træffer de 

endelige beslutninger, men Brugergruppen kan godt afstå fra at tiltræde ind-

stillinger – og således sende dem retur til Miljø- og Teknikforvaltningen.  

 

Brugergruppen holder fire møder om året. Brugergruppen vælger en Ar-

bejdsgruppe, der består af otte medlemmer. Arbejdsgruppen holder yderli-

gere fire møder, typisk en måned før selve Brugergruppemødet. Forvaltnin-

gen sparrer med Arbejdsgruppen inden sager sendes til Brugergruppen. Der 

er desuden mulighed for at nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper, der kan gå mere 

i dybden med enkeltsager.  

Kender du Brugergruppen? 

I Albertslund Kommune har vi siden 1980 haft Brugergruppen. 

I denne folder kan du læse mere om, hvad det er 

Brugergruppen beskæftiger sig med. Brugerguppen er din og 

dit boligområdes mulighed for at søge medindflydelse på 

udviklingen af forsyningsområdet i Albertslund – såsom 

fjernvarme, affald og genbrug, vand og spildevand, 

udebelysning, m.m. 
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Alle nye og større tiltag præsenteres for Brugergruppen. Brugergruppen er 

med til hvert år at tage stilling til budgetter og takster. Planer for næste års 

opgaver og tiltag på forsyningsområdet forelægges hvert år Brugergruppen. 

Det overvejes løbende om Brugergruppen kan fungere som høringspart på 

andre områder, herunder blandt andet på naturområdet og vejområdet. 

 

Brugergruppens formand er formanden for Miljø- og Byudvalget. Forman-

den leder alle møder, og det giver Brugergruppens medlemmer en enestå-

ende mulighed for at give sin mening til kende, samt til at opfordre politi-

kerne til at tage nye emner op. 

 

 

Brugergruppen har fået sit navn, da den behandler sager på forsy-

ningsområdet, der er brugerbetalt. Brugerne kaldes andre steder for 

forbrugere eller kunder. 


