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Deltagere: Brugergruppens Arbejdsgruppe 

Hans-Henrik Høg, Birte Kvamm og Sara Rosendal 

Afbud:  

Referent: Lissi Petersen 

1. Godkendelse dagsorden 
Godkendt. 
Hans-Henrik orienterede om: 
- at Carsten Vest fra Vestforbrænding I/S deltager i Brugergruppemødet 

med orientering om fællesudbuddet af de nye affaldsordninger, samt 
- at Anne Thorup fra HOFOR deltager med orientering om takster m.v. 

for 2016. 
 
2. Budget 2016 

- Budget og takster – varme 
- Budget og takster – affald & genbrug 
Taksterne er godkendt i kommunalbestyrelsen, der vil blive en kort 
orientering på Brugergruppemødet. 

 
3. Tilbud om overtagelse af ejerskab og drift af tilslutningsanlæg hos de 

private og erhvervsdrivende 
Mødesag – bilag vedlagt 
Fremlægges i Miljø- & Byudvalget 17.11.15 
Bent Jørgensen gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at økonomien er 
adskilt fra fjernvarmens økonomi. 
Hans-Henrik orienterede om, at udgifter, inden ordningen starter, betales af 
varmeforsyningens konto for generelle udgifter. 

 
4. Tilskud til Agenda Center Albertslund 2016 

Mødesag – bilag vedlagt 
Fremlægges i Miljø- & Byudvalget 17.11.15 
Ingen kommentarer 

 
5. Takster for vand og spildevand 2016 – HOFOR 

Orienteringssag – bilag vedlagt 
Fremlægges i Økonomiudvalget 01.12.15 
Godkendelsen i kommunalbestyrelsen er en legalitetsgodkendelse, der 
sikrer, at lovgivningen er overholdt.  
Hans-Henrik gjorde opmærksom på, at han har anket over gebyroversigten, 
han er ikke enig i HOFORs gebyrpolitik. 
Povl Markussen havde, på bestyrelsesmødet i HOFOR den 11. november, 
stemt imod gebyrerne, dette var blevet taget til efterretning. 
HOFOR har tidligere gjort opmærksom på, at de vil harmonisere gebyrerne 
på området. 
Der blev spurgt til ledningsrenovering for både vand og spildevand, i 2016. 
Anne Thorup, HOFOR, har svar med til Brugergruppens møde den 26. 
november. 
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Povl Markussen orienterede om, at der inden for kort tid sendes breve til 
”røde varmeforbrugere”. Det er et nyt område for HOFOR, derfor sendes 
der først til ”røde vandforbrugere” efter årsafregningen. 
Preben Pedersen undrede sig over prisforskellen på vand, blandt andet var 
taksten i Københavns kommune væsentlig billigere end i Albertslund. Anne 
Thorup, HOFOR, har svar med til Brugergruppens møde den 26. november. 

 
6. Modernisering af vejbelysning 

Orienteringssag – bilag vedlagt 
Hans-Henrik orienterede om, at sagen lige var taget af dagsordenen  til 
Miljø- og Byudvalgets møde den 17. november. Den skal revideres og bliver 
ikke klar til Brugergruppens møde den 26. november. Det forventes at blive  
en orienteringssag i Brugergruppen, da størstedelen er skattefinansieret. 
Rudi Tobisch efterlyste belysningsforbedringer på stierne, specielt 
skolestierne og stien på Gl. Landvej. 
Povl Markussen gjorde opmærksom på, at når der blev brugt fagtermer, 
burde der efterfølgende stå en forklaring. Foreslog at sagen blev udsat til 
Brugergruppens møde i marts 2016, for at sikre en ordentlig 
sagsbehandling. Hans-Henrik foreslog, at der blev sat min. 30 minutter af 
på Brugergruppens møde den 26. november. 
 

7. Koordinationsforum for indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 
Orienteringssag – bilag vedlagt 
Der skal udpeges 2 repræsentanter fra Brugergruppen – én fra 
boligselskaberne og én fra parcelhusområderne 
Selv om Albertslund ikke er udpeget som område med særlige 
drikkevandsinteresser, skal der alligevel udarbejdes en indsatsplan. Sagen 
er behandlet i Miljø- & Byudvalget, der bad om 2 repræsentanter fra 
Brugergruppen. 
Pia Larsen kan ikke deltage i mødet den 26. november, men vil gerne stille 
op som repræsentant for parcelhusområdet. 
Povl Markussen foreslog, at Mikkel Ellung Larsen fra Bo-Vest 
repræsenterede boligselskaberne. 

 
8. Status på ”Fremtidens affaldssystem i Albertslund” 

Mundtlig orientering 
Sara orienterede om: 
- at ved dead-line 1. november var der fortsat 10-15 afdelinger, der ikke 

havde svaret, enkelte har fået udsættelse til 15. december. 
- at Agendacentret har været rundt til møder i mange af afdelingerne. 
- at start af ”Indsamling på tværs” er udsat til 1. oktober 2016 
- der udarbejdes et notat med fordelingen af de forskellige ordninger til 

Brugergruppens møde den 26. november. 
- ”Albertslund sorterer” – facebooksiden offentliggøres 17. november 
- I forbindelse med overgangen til ny affaldsordning skiftes RENO-WEB 

systemet ud med et nyt system KURS, der administreres af 
Vestforbrænding I/S. 

Povl Markussen orienterede om, at der er søgt støtte i Miljøministeriets 
Kommunepulje. Støtten skal bruges til oplysning om sortering af blandt 
andet det organiske affald, for at sikre alle har modtaget samme 
information. 

 
9. Evaluering af Genbrugsstationen 

Notat fremsendes 10.11.15 
Bent Jørgensen havde fremsendt kommentarer til notatet, Birte havde 
svaret på kommentarerne, der indarbejdes inden notatet fremsendes til 
Brugergruppens møde den 26. november. 
Birte undersøger muligheden for, at borgerne kan afhente kompost hele 
året, alternativt forår og efterår. 
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Pia Larsen meldte sig til sammen med Birte at udarbejde forslag til 
spørgeskema, der sendes til kommentering i Arbejdsgruppen. 

 
10. Mødedatoer i 2016 

Bilag vedlagt 
Taget til efterretning 

 
11. Eventuelt 

Povl Markussen gjorde opmærksom på, at der var problemer med 
afhentning af plast i Hyldespjældet. Plasten bliver ikke taget med, og 
renovatøren ikke giver besked om hvorfor. 
Povl Markussen orienterede om, at der ikke sorteres i Albertshave, der er 6 
store ophalercontainere, uden mærker, alt bliver blandet, det er ikke 
optimalt at et nyt boligområde starter på den måde. Der skal her ydes en 
indsats i første omgang bør Jens Granholm se på det. 
Preben Pedersen spurgte, om der i forbindelse med den nye affaldsordning 
skal betales, hvis man vil have en container til haveaffald. Lissi har 
efterfølgende talt med Jens Granholm fra Affald & Genbrug. Fremover skal 
der betales, hvis man bestiller en container til haveaffald, alternativt kan 
man tilmelde sig grab-ordningen og bliver så opkrævet for den. 

 


