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Redegørelse om tidsforbrug på aktindsigtsanmodninger 

- samt tekst i årsregnskabet vedr. pris for Genbrugsstation. 

 

Den 13. oktober 2018 henvender Rasmus Visby sig første gang til Hillerød Forsyning. 

Henvendelsen drejer sig om, at hans affaldsbeholder ikke er blevet sat på plads efter 

tømning. Det skal bemærkes, at arbejdsmiljøforholdene på hans ejendom ikke er i 

orden. Trods det får han tømt sine beholdere. 

 

Herefter begynder Rasmus Visby at interessere sig for nedlæggelse af 

haveaffaldsordningen, samt etableringen af genbrugsstationen.  

Hovedelementerne i hans henvendelser er: 

• Fejl i pressemeddelelse (at færre og færre anvender haveaffaldsordningen) 

• Peter Maltha Larsens udtalelse om 10 %, som viser sig, at være 11 % 

• Lukkedage på genbrugsstationen 

• Finansieringen af byggeriet af genbrugsstationen 

 

Parallelt med ovenstående viser han interesse for bestyrelsens honorarer samt 

ledelsens lønninger. I den forbindelse udtrykker han sin holdning til ledelsens 

inkompetence. Derudover viser han stor interesse for revisionen, og udbud heraf. 

 

Siden Rasmus Visbys første henvendelse den 13. oktober 2018 (samt første 

anmodning om aktindsigt den 15. oktober 2018) og frem til den 21. november 2018 

har administrationen haft nedenstående tidsforbrug (opgjort i cirkatal) på hans 

henvendelser: 

 

Mails som Hillerød Forsyning er bekendt med: 

➢ 26 henvendelser sendt direkte til Hillerød Forsyning indeholdende spørgsmål, 

anmodninger om aktindsigt samt klager 

➢ 5 henvendelser til Klaus Markussen 

➢ 2 henvendelser til Louise Kolding 

➢ 7 henvendelser direkte til Peter Maltha Larsen 

➢ 1 henvendelse til Borgmester Kirsten Jensen 

➢ 1 henvendelse til Miljø, Byg og Kirkegårde (Hillerød Kommune) 

 

Ud af ovenstående mail indeholdt 12 (10 sendt til Hillerød Forsyning og 2 sendt til 

Klaus Markussen) anmodninger om aktindsigt i et eller flere emner. 

 

Telefoniske henvendelser: 

➢ 3 til Peter Maltha Larsen 

➢ 2 til Louise Colding 

➢ 1 til Dorte Eshøj Weber 

➢ 6 til Hillerød Forsynings kundecenter 

De telefoniske henvendelser har sjældent en varighed under 30 minutter. 

 

Tidsforbrug 

I henhold til administrationens tidsregistreringssystem er der blevet brugt tæt på 200 

timer på besvarelsen af denne borgers henvendelser i perioden 15. oktober til 21. 

november 2018.  

 

  



 

 

Disse timer er fordelt på Peter Maltha Larsen, Søren Støvring, Kundecenter, jurist 

samt øvrige medarbejdere, der har hjulpet med at finde dokumenter til besvarelse af 

aktindsigtsanmodninger. Timeprisen varierer på grund af de forskellige 

medarbejderes stilling.  

 

Med en gennemsnitspris på 500 kr. i timen har det kostet ca. 100.000 kr. at betjene 

denne ene borger. 

 

Anmeldelse af fejlagtige oplysninger i ledelsesberetningen 

Forskellen på de i årsrapporterne oplyste ca. 40 mio. kr. for opførelsen af 

genbrugsstationen, og de overfor Rasmus Visby oplyste 54 mio. kr. kan opgøres 

således: 

 Mio.kr. 

Oplyst i årsrapporten 40 

Grundkøb 11 

Jordarbejder 3 

I alt 54 

 

 

 


