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FÅ MILJØAVISEN 
ELEKTRONISK
Du har nu mulighed for at 
modtage miljøavisen elektro-
nisk. Dermed er du sikker på 
at få miljøavisen direkte i din 
mailboks – og samtidig hjælper 
du miljøet.
■  ANNE ADAMSEN • CIVILINGENIØR, PH.D. 

Bestil den elektroniske miljøavis ved at 
sende en mail med din mailadresse til 
mtf@albertslund.dk og skriv „Elektronisk 
miljøavis“ i emnefeltet. 

Det nye system giver samtidig mulighed 
for, at både virksomheden og fl ere med-
arbejdere fra den samme virksomhed kan 
få den elektroniske miljøavis på udgivel-
sesdagen. 

Ny procedure ved miljøtilsyn
Ved de fremtidige miljøtilsyn på jeres 
virksomhed vil vi bede om jeres hoved-
mailadresse samt mailadressen på jeres 
miljøansvarlige.

Udfasning af papirversion
På sigt ønsker vi kun at udgive miljøavisen 
elektronisk. Dette kræver dog, at vi har 
alle virksomhedernes hovedmailadresse 
og mailadresser på de miljøansvarlige 
medarbejdere. 

FREMTIDENS FORSTÆDER 
FLYTTER TIL HERSTED 
INDUSTRIPARK
Kom og vær med den 3. oktober, når borgmester Steen Christi-
ansen åbner udstillingen om Letbanen og Ringby-visionen „LOOP 
City“ i Hersted Industripark. Alle interesserede er velkomne.
■  DANIEL ARJUN PEDERSEN • KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER

Kan man ud fra bæredygtige principper 
for byomdannelse revitalisere industri-
kvarteret ved letbanen til en levende 
bydel med nye erhverv, boliger og kul-
turtilbud? Dette spørgsmål er udgangs-
punktet for visionerne i „LOOP City“, der 
kan ses på udstillingen i Hersted Indu-
stripark. Folketinget underskrev i 2011 
en aftale om fi nansiering af letbanen, der 
skal forbinde de fem „byfi ngre“ fra Ishøj i 
syd til Lyngby-Tårbæk i nord. Letbanen er 
dermed rykket et skridt nærmere reali-
sering.
    
Arkitektkonkurrence om „HIP City“
Albertslund Kommune fortsætter det 
gode samarbejde med Realdania og i 
2012 udskrives en arkitektkonkurrence, 
der skal give et visionært bud på, hvor-
dan Hersted Industripark med succes 
kan forvandles til en levende bydel med 

blandede by- og erhvervsfunktioner ved 
letbanen. Vestskoven og synlige regn-
vandsanlæg skal højne bykvaliteten, og 
„HIP City“ udvikles i respekt for områ-
dets industrielle kulturarv. Derfor kan 
eksisterende bygninger og anlæg gen-
anvendes og fi nde nye anvendelsesmu-
ligheder, som tilpasses fremtidens krav 
til by- og erhvervsmiljøer med plads til 
arbejde, familieliv, kultur, natur og fri-
tidsaktiviteter.

Dialog & netværksdannelse 
På dagen åbner vi for dialog med delta-
gerne om jeres interesser, fremtidspla-
ner og bekymringer, og vi inviterer til at 
deltage i et netværk, som kan følge arki-
tektkonkurrencen. 

Tilmelding på mtf@albertslund.dk senest 
den 29. september.

w
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.albertslund.dk

DATO:  3. oktober
TID:  16:30 – 18:00
STED:   Smedeland 7, 2600 Glostrup 

(lokalet til højre for 
restaurant „Naverland“)

LOOP City-udstillingen er desuden 
åben 6. oktober, 11. oktober & 
13. oktober fra kl. 14 til 17. 
YDERLIGERE OPLYSNINGER: 
Anne Dan, tlf.: 43686818

SÅ ER DET NU, I KAN 
PROFILERE JERES 
VIRKSOMHED ELLER FÅ 
INSPIRATION FRA ANDRE 
VIRKSOMHEDER 
I uge 46 løber iværksætterugen af stablen. Iværksætterugen 
er en del af den verdensomspændende Global Entrepreneurship 
Week, der fi nder sted for 4. år i træk. 
■  ANE CLEMENT DØSSING • KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER

Fra den 14. - 20. november 2011 er der 
derfor mere end 100 arrangementer til 
alle, der drømmer om at starte virksom-
hed eller se deres virksomhed vokse. 

24:TUREN
Under iværksættterugen vil alle virksom-
heder i hele hovedstadsområdet få mu-
ligheden for at slå dørene op for naboer, 
iværksætterkolleger, studerende, kun-
der og samarbejdspartnere. Det sker den 
17. november 2011, hvor virksomheder i 
vækst kan invitere på foredrag, work-
shops, rundvisninger og meget mere.

Mød Danmarks hemmelige helte den 
17. november 2011
24:TUREN ønsker at sætte spot på Dan-
marks hemmelige helte, de mennesker, 
der tør tænke anderledes, dem, der tager 
springet, dem, der skiller sig ud fra mæng-
den og dem, der står bag nogle af Dan-
marks mest inspirerende virksomheder.  

Det er gratis for din virksomhed at del-
tage i 24:TUREN. To virksomheder fra Al-
bertslund har allerede meldt sig på banen 
med åbent hus arrangementer. 

Tilmelding til 24:TUREN
Tilmeldingsfristen er den 1. oktober. Send 
jeres tilmeldingsskema, som I fi nder på 
www.startvaekst.dk/vhhr.dk/24turen til 
erhvervs- og udviklingskonsulent Katrine 
Buhl Møller, e-mail: 
katrinebuhl.moller@albertslund.dk

HUSK AT…
I november sender Albertslund Kommune opkrævning om bruger-
betaling for miljøtilsyn udført i perioden 1. november 2010 til 31. 
oktober 2011 ud til de virksomheder, der er omfattet af ordningen.

Som virksomhed betaler I kun for de fak-
tiske timer anvendt på tilsyn og sagsbe-
handling i forbindelse med tilsyn. Taksten 

for 2010 er 286,28 kr. pr. time, og for 2011 
er den 288,58 kr. pr. time. Læs mere om 
brugerbetaling på www.albertslund.dk

FÅ NEM OG HURTIG 
BESKED I TILFÆLDE 
AF BRUD PÅ VAND- 
OG VARMEFOR-
SYNINGEN
Tilmeld din virksomhed den 
nye sms- og mailservice 
på Albertslund Forsynings 
hjemmeside www.alberts-
lundforsyning.dk og få 
hurtig besked i tilfælde af 
brud, der har indvirkning på 
vand- og varmeforsyningen 
i din virksomhed.
■  NIELS HANSEN PROJEKTLEDER

Ordningen gælder både erhverv og 
boliger. I kan sagtens tilmelde fl ere 
mobiltelefoner og mailadresser til 
den samme adresse, hvor virksom-
heden er beliggende. 

Hvornår får jeg besked?
I får kun besked fra Albertslund For-
syning, hvis I har adresse i det om-
råde, der berøres af en eventuel 
lukning. Ved planlagte renoverings-
arbejder vil man stadig blive orien-
teret forud med en seddel. Men med 
den nye ordning vil I blive opdateret 
om arbejdet og få en sms/mail, når 
arbejdet kommer til at berøre net-
op din virksomhed. 

Ingen spam
Albertslund Forsyning opfordrer alle 
virksomheder til at tilmelde varme-
mesteren, „infomailadresser“, m.v. 
til ordningen. I risikerer ikke at blive 
bombarderet med alle mulige irrele-
vante informationer ved at tilmelde 
sig.  Sms’er og mails er målrettet dit 
område og din virksomhed. Læs mere 
og tilmeld virksomheden på 
www.albertslundforsyning.dk
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ERHVERVSGEBYR 2011

Håndværksvirksomheder 0-1 ansatte 7.521 1.600 9.121

Håndværksvirksomheder 2-10 ansatte 11.282 1.600 12.882

Håndværksvirksomheder over 10 ansatte 15.043 1.600 16.643

Øvrige virksomheder 940 1.600 2.540

(Alle takster er pr. virksomhed pr. år og inkl. moms)

ERHVERVSAFFALDSGEBYR 2011
Gebyr for erhvervsaffald for 2011 bliver beregnet og opkrævet efter samme regler som i 2010.
■  MERETE WINTHER • KEMIINGENIØR

Virksomheder skal betale gebyr for de 
affaldsordninger, som kommunen stil-
ler til rådighed samt for planlægning 
og administration af hele erhvervsaf-
faldsområdet. Gebyret består af et 
administrationsgebyr og et gebyr for 
benyttelse af genbrugsstationen. De 
nuværende regler for gebyrer har væ-
ret gældende fra 2010. 

Kan min virksomhed blive fritaget?
Alle virksomheder er som udgangspunkt 
omfattet af gebyret, medmindre de på 
forhånd er fritaget ifølge lovgivningen. 
Enkelte virksomheder kan opnå fritagel-
se for hele eller dele af gebyret på helt 
specifi kke og særlige vilkår. Læs mere 
om reglerne for at søge om fritagelse på 
www.affald-virksomhed.dk  

Har du spørgsmål til opkrævningen?
Vestforbrænding I/S står i 2011 for op-
krævninger for Albertslund kommune. 
Alle spørgsmål om opkrævning skal der-
for rettes til dem på telefon: 70 22 40 10 
eller e-mail:
affald-virksomhed@vestfor.dk

Gebyr for benyttelse 
af genbrugsstation

Gebyr for fælles
administration

Gebyr samlet

NU OGSÅ 
GRØN KIRKE
Albertslund Kommune har tra-
dition for at sætte miljø og kli-
ma højt på dagsordenen. Igen-
nem den landsdækkende Grøn 
Diplomordning har vi i fl ere år 
haft Grøn Butik og Grønt Kon-
tor. Nu har vi fået vores første 
Grøn Kirke. 
■  ANE CLEMENT DØSSING • KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER

Opstandelseskirken ved Albertslund cen-
trum har valgt at gå ind i Grøn Kirke di-
plomordningen for at sende et signal til 
omverdenen om, at kirken ønsker at tage 
del i miljø- og klimaudfordringen i sam-
fundet som helhed. Opstandelseskirken 
fi nder det naturligt at indgå i Grøn Kirke, 
da mange af kirkegængerne er miljøak-
tive mennesker.

Energitjenesten har gennemgået kir-
ken og udarbejdet en detaljeret miljø- og 
energikortlægning. Der er nu udpeget 
indsatsområder, og Opstandelseskirken 
er netop blevet registreret som Grøn 
Kirke under Energitjenestens diplomord-
ning. Kirken ønsker f.eks., med et af sine 
projekter, at fi nde et pænt energivenligt 
alternativ til de i alt 350 glødepærer, der 
hænger så smukt ned fra loftet i kirke-
rummet. 

Læs mere om Grøn Kirke på 
www.gronkirke.dk

DIN VIRKSOMHED SKAL:
•  sørge for, at der er spildbakker under beholdere 

med fl ydende affald og produkter i brug
•  sørge for mærkning på alle beholdere til opbevaring af farligt affald
•  sørge for overdækning af beholdere med fl ydende affald, som er placeret 

udendørs
•  undgå omhældning – hvis ikke det kan undgås, skal det ske indendørs og så langt 

væk fra kloakafl øb som muligt
•  sørge for tætte og bestandige belægninger, hvor der sker opbevaring
•  placere det fl ydende affald og råvarer så risiko for påkørsel undgås

•  sørge for mærkning på alle beholdere til opbevaring af farligt affald

FARLIGT AFFALD ER ÅRETS 
TILSYNSTEMA 2011 FRA 
MILJØSTYRELSEN
I Albertslund kontrollerer vi altid håndtering og opbevaring af 
farligt affald, når vi laver miljøtilsyn på virksomhederne. Dermed 
har vi allerede fokus på Miljøstyrelsens tema for 2011
■  LARS BERTHOLDT • MILJØMEDARBEJDER

Vi skal undgå, at kemikalier løber i vores 
kloaksystem og sørge for, at der ikke sker 
forurening af jord og grundvand. Derfor 
sikrer vi ved miljøtilsynene, at opbevaring 
af kemi foregår korrekt, at spild og uheld 
minimeres, og at håndtering af farligt af-
fald, råvarer og produkter sker på en mil-
jømæssig forsvarlig måde. Vi møder stor 
forståelse for kontrollen med farligt af-
fald og produkter. På de fl este virksom-
heder er der styr på håndtering og opbe-
varing. Det er glædeligt.

Det er vigtigt, at jeres virksomhed selv 
løbende er opmærksom på disse forhold. 

Det betyder, at et eventuelt spild, en 
utæt beholder eller et uheld hurtigt op-
dages, og at I tager hånd om problemet.

På www.albertslund.dk kan du bl.a. se vo-
res nye pjece „Tips og tricks til god opbe-
varing af farligt affald og farlige råvarer 
og produkter“.

VIDSTE 
DU AT...
Et team bestående af MT Høj gaard, 
JJW Arkitekter, SHL Arkitekter, 
Schøn herr og MT Højgaard Design 
& Engineering er valgt til at stå for 
det planlagte byggeri i Albertslund 
Centrum , hvis det lykkes at få fi -
nansieringen på plads. Byggeriet 
omfatter blandt andet plejecen-
ter, sundhedshus og butikker. Før-
ste spadestik sættes efter planen 
i 2012. Projektet fra team MT Høj-
gaard lever op til de skrappe ener-
gikrav i 2020-energirammen. Byg-
geriet har blandt andet grønne tage, 
der opsamler og bruger regnvan-
det, så kloaksystemet ikke belastes 
af kraftige regnskyl. Læs mere på 
www.albertslund.dk/centrum


