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CO2 reduktion med
Carbon 20 projektet side 10

Leder
I dette nummer af miljøavisen har vi fokus på, hvordan Albertslund Kommune i samarbejde med
virksomhederne kan skabe vækst.
Virksomhederne og kommunen har et tæt

miljølovgivning. Når vi er ude hos jer, tager

samarbejde om at reducere CO2 udledningen

vi også en snak om ressourceforbrug, fore-

Albertslund Kommunes nye erhvervsstrategi

i Albertslund. I det 3-årige EU projekt Carbon

byggende miljøarbejde og mulighed for hjælp

skal drive byens udvikling fremad. Strategien

20 deltager Albertslund og seks andre kom-

fra Albertslunds Jobcenter, hvis I har brug for

er blevet til i et frugtbart samarbejde mellem

muner sammen med i alt 116 virksomheder.

nye medarbejdere.

kommunen og virksomhederne.

Projektet slutter ved udgangen af 2013. De

Af Anne Adamsen redaktør, civilingeniør, ph.d.

deltagende virksomheder fra Albertslund har

For at kunne komme i kontakt med jer, er

Infrastrukturmæssigt ligger Albertslund

fået mange aha-oplevelser og gode relationer

det vigtigt, at I alle har fået oprettet jeres

perfekt. Der er store indfaldsveje til vores

på tværs af brancher gennem projektet.

elektroniske postkasse. Hvis I ikke har nået
det endnu, kan I se, hvordan det skal gøres

tre industriområder: Hersted Industripark,

på bagsiden af miljøavisen.

Værkstedskvarteret og Røde Vejrmølleparken

Vi prioriterer dialogen med jer virksomhe-

- og selvom Hersted Industripark har 2600

der meget højt i dagligdagen. Vi kommer

Glostrup som postnummer, ligger den stadig

ud til jer og laver miljøtilsyn, så vi sammen

Anne Adamsen

i Albertslund Kommune.

kan passe på miljøet og hjælpes ad med ny

Redaktør af Miljøavisen

Dialog om Albertslunds
nye Erhvervsstrategi
Den 7. november var Albertslunds virksomheder inviteret til et arrangement i Hersted Industripark
af borgmester Steen Christiansen.
Af Freja Johansen,
kommunikationspraktikant

”Erhvervsstrategi for Albertslund Kommune

kommen og overlod dernæst ordet til område-

2013-2017”.

direktør i Albertslund Kommune for By, Miljø

Arrangementets omdrejningspunkt var er-

Lars Gøtke, Grundejerforeningsformand i

præsenterede kommunens første Erhvervsstra-

hvervsudviklingen og den nyligt vedtagne

Hersted Industripark, bød de fremmødte vel-

tegi og forklarede, hvordan strategien og dens

& Beskæftigelse, Niels Carsten Bluhme. Han
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målsætninger skal understøtte udvikling og
vækst for virksomhederne og iværksætterne i
kommunen. Grøn Vækst blev fremhævet som et
af de tre strategiske spor i strategien – sammen
med Vækst gennem Velfærd og Kvalificeret
Arbejdskraft.

Dialog om erhvervsudvikling
og -service
Borgmesteren fremhævede især miljø som et
område, hvor kommune og virksomheder har
en lang og god tradition for at samarbejde og

Efter oplæggene stillede gæsterne spørgsmål

som et godt udgangspunkt for det fremtidige

skabe nye resultater. "Der er dygtige miljøfolk

til borgmesteren og kommenterede den nye Er-

samarbejde i kommunen. Han fremhævede det

på rådhuset, der opfordrer og rådgiver jer og

hvervsstrategi. Der var en god dialog om, hvor-

positive i, at Albertslund nu har fået en strategi

de øvrige lokale virksomheder til at finde ener-

dan kommunen bedst omsætter strategien og

for erhvervsudviklingen i kommunen. Læs mere

gibesparelser og miljøforbedringer. Til glæde for

dens målsætninger til konkrete handlinger og

om erhvervsstrategien på www.albertslund.dk/

virksomhedsregnskabet og vores alle sammens

aktiviteter. Lars Gøtke afrundede seancen med

erhvervsstrategi .

miljø og klima", sagde Steen Christiansen.

en anerkendelse af virksomhedernes feedback

Kemp & Lauritzen vinder af
Grøn Initiativpris 2013
Ved arrangementet Dialog om Albertslunds nye Erhvervsstrategi
løftede borgmesteren sløret for, hvem der er årets vinder af
Albertslund Kommunes Grøn Initiativpris.
Af Pernille Friis Brødsgaard,
miljø- og udviklingskonsulent

• Fået nye katalyse- og blødgøringsanlæg
• Etableret et EMS system – "Energy Management System" til registrering, overvågning

Grøn Initiativpris 2013 gik til Kemp & Laurit-

og analyse af energiforbruget for at støtte

zens Hovedkontor på Roskildevej for at have

den energirigtige adfærd hos medarbejderne

foretaget en omfattende energirenovering og
-optimering. Arbejdet blev sat i gang via det

De mange tiltag giver virksomheden en bespa-

givet dem markante besparelser. Borgmesteren

tværkommunale klimaprojekt, Carbon 20, hvor

relse på de samlede energiomkostninger på over

sluttede dagen af ved at takke for et godt

kommuner og virksomheder sammen finder nye

30 %. Albertslund Varmeværk har ydet tilskud

arrangement.

veje til at reducere CO2-udslippet. Det betyder,

til investeringerne, men idéerne har virksom-

at virksomheden i dag har:

heden i høj grad fået selv. Energioptimering er

Albertslund Kommune uddeler årligt en Grøn

• Optimeret belysningen

nemlig en af deres kerneydelser.

Initiativpris for at anerkende de virksomheder,
der gør en særlig indsats for miljøet, og for at

• Udskiftet tre ventilationsanlæg
• Udskiftet 19 pumper

Administrerende direktør for Kemp & Lauritzen,

fremhæve dem til inspiration for andre. Alle

• Udskiftet to varmtvandsbeholdere

Allan Jørgensen, fik ved arrangementet over-

kan indstille en virksomhed, også sin egen, og

• Etableret solvarmeanlæg

rakt et diplom, en gavekurv samt blomster fra

alle indstillinger behandles af en uvildig dom-

• Optimeret udsugningsanlægget

borgmesteren. Han takkede mange gange for

merkomité. Læs mere om Grøn Initiativpris til

• Lagt ny isolering omkring varmerør

anerkendelsen af deres indsats, som allerede har

virksomheder på www.albertlund.dk/erhverv .
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Ny genbrugsstation i Albertslund
Den nye genbrugsstation skal sikre større brugervenlighed og bedre sortering.
Af Birte Kvamm, Miljømedarbejder

re til de tunge byggeaffaldsfraktioner, end vi har

Pladspersonale

i dag. Derudover forøges haveaffaldskapacite-

Personalet får ny orange beklædning, så de

Virksomhederne kan se frem til at få en ny

ten med et væsentligt større aflæsningsområde

bliver mere synlige på pladsen. Der vil være øget

og større genbrugsstation i Albertslund. Gen-

end det nuværende.

fokus på at vejlede de besøgene om sortering
af deres affald, inden det lægges i containerne.

brugsstationen tager i disse måneder form på
den sydlige del af Materialegårdens matrikel og

Som noget nyt oprettes et formidlingshus, hvor

forventes at åbne i starten af 2014.

bl.a. kommunens skolebørn får undervisning i

Adgangsforhold

affaldssortering. Der anlægges et mindre torv,

Nedenstående skitse viser den nye genbrugs-

som skal bidrage til at skabe et hyggeligt miljø.

stations placering, samt indretning med

Baggrund

containere, formidlingshus og torvemiljø. Der

Opbygning og indretning af den nye genbrugsstation skal sikre, at affaldet sorteres rigtigt, at

Hver aﬀaldsfraktion sin farve

bliver adgang til den nye genbrugsstation og

mest muligt genbruges eller genanvendes, og

Pladsen indrettes i farvezoner for fx bygge-

Materialegården fra en fælles indkørsel på

at mindst muligt deponeres eller forbrændes.

affald, plast og gummi, indbo og elektronik,

Holsbjergvej 44. Virksomhederne skal fortsat

så de besøgende hurtigere kan finde de rigtige

betale for brug af pladsen.

Større kapacitet

containere. Farverne for de enkelte affaldstyper

Den nye genbrugsstation giver større kapacitet

vil fremgå af genbrugsstationens velkomst-

og fleksibilitet med dobbelt så mange containe-

skilt.

Rydagervej
Farvezoner:
Grønt affald

Genbrugsstation

Byggeaffald
Indbo
Plast og gummi

Holsbjergvej

Direkte genbrug
Elektronik affald
Farligt affald
Mandskabshus

Metal
Lager

Papir
Pap
Glas og flasker
Brændbart
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Industriel Symbiose
Én virksomheds affald en anden virksomheds ressource.
økonomisk og miljømæssig fordel. De fraktioner

Men det er ikke kun virksomheder i Kalund-

der udveksles er fx gips, gas, varme, damp, slam

borg, der kan indgå symbiose-samarbejder.

eller andet, som fysisk kan transporteres fra en

Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med de fem

Hvorfor betale for at bortskaffe affald eller

virksomhed til en anden. En restfraktion fra

regioner nedsat en national task force, der

reststrømme fra produktion - når det kan

én virksomhed bliver på den måde en anden

tilbyder gratis ressourcetjek for virksomheder

sælges som råvare eller hjælpestof til en an-

virksomheds råvare – og det er godt for både

i hele landet med det formål at matche nye

den virksomhed i lokalområdet? I et symbio-

økonomien og miljøet.

virksomheder i industrisymbioser. Og task

Af Mette Skovbjerg,
Symbiose Center

forcen leverer allerede resultater. En række nye

sesamarbejde kan din virksomhed omdanne
affaldsfraktioner til salgbare biprodukter, og

Kalundborg Symbiosis er ikke bare den første

industrisymbioser er allerede identificeret i fx

dermed konvertere en affaldsomkostning til en

af sin slags, men er også en af de største og

Aalborg såvel som i Faxe.

profitabel forretning.

mest velfungerende. Samarbejdet i symbiosen
har eksisteret i mere end 40 år, og hele tiden

Vil du på din virksomhed have et gratis res-

Måske er det kun de færreste der ved det, men

har den industrielle symbiose været under ud-

sourcetjek, eller vil du vide mere om task

affald eller restfraktioner kan faktisk være en

vikling. I dag udveksles og transporteres mere

forcen og Erhvervsstyrelsens program Grøn

rigtig god forretning. Kalundborg er verdens-

end 30 fraktioner mellem virksomhederne,

Industrisymbiose, kan du læse mere her: www.

kendt for sin industrielle symbiose, hvor ni

hvilket også er med til at give byen sit særpræg

groenomstilling.dk

offentlige og private partnere udveksler rest-

med de mange grønne rør, der løber mellem

fraktioner fra industriproduktionen til gensidig

symbiose-partnerne.
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Hjælp til energibesparelser
Energistyrelsen har lanceret SparEnergi.dk, som skal vise
energiforbrugerne vej til gode, økonomiske energiløsninger og tilbyde råd og vejledning om at få mere ud af
energien. De værktøjer m.m., som Energistyrelsen har
lagt på hjemmesiden, kan fx anvendes, når virksomheden
skal udarbejde en h andlingsplan for energibesparelser.
• Vejledninger

Under Beregnere er der et lys-diagnoseværk-

• Beregnere

tøj, der kan sikre, at alle relevante oplysninger

På hjemmesiden findes råd og vejledning om

• Salg af energibesparelser

til beregning af et optimalt belysningsanlæg

energibesparelser indenfor forskellige områder,

• Valg af rådgivere

tages med, og det anslås, at der kan spares op

fx Bygninger, Processer, Varme m.m. Indenfor

• CO2 og klimaforhold

til 50 procent på belysningen. Værktøjet er et

Af Ole Lützen, Miljøavissamarbejdet

Windows-baseret pc-værktøj, der kan bruges

hvert område er der desuden links til yderligere
information, og der er en række værktøjer, som

I de forskellige værktøjer findes der detaljerede

af virksomheden selv eller af virksomhedens

gør det lettere for virksomheder at udarbejde

beskrivelser af, hvordan man kan gennemføre

lysleverandør.

planer for energibesparelser og beregne kon-

og beregne de tiltag, man påtænker at udføre.
Under CO2 og klimaforhold kan virksomheden

sekvenserne af planlagte tiltag.
Værkstøjet Se elforbrug gør det muligt for

beregne CO2 emissionen fra virksomheden samt

Værktøjerne omfatter følgende områder:

virksomheden at følge elforbruget direkte fra

se eksempler på, hvad andre virksomheder har

• Adfærdskampagner

en hjemmeside, og under Tjeklister findes en

gjort for at nedbringe CO2 emissionen.

• Tjeklister

lang række lister, der gør det lettere at under-

• Kravspecifikationer

søge, om driften af anlæg og maskiner foregår

• Se elforbrug

energimæssigt optimalt.

Smid ikke maden væk
Der er samlet set et større madspild i fødevaresektoren end fra de danske husholdninger. Det fremgår af en
rapport, som den grønne tænketank, CONCITO, har udarbejdet i 2011 i samarbejde med Fødevareministeriet.
Af Dorte Nejrup, Miljøavissamarbejdet
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resektoren, mens der fra danske husholdninger

Der er flere initiativer, der forsøger at gøre noget

kasseres 237.000 ton. Værdien af det samlede

ved problemet. FødevareBanken er en forening,

Ifølge rapporten anslås det, at der hvert år kas-

danske madspild blev vurderet til mindst 8,4

hvor langt hovedparten af medarbejderne ar-

seres 303.000 ton spiselige fødevarer i fødeva-

milliarder kroner om året.

bejder som frivillige. Organisationen har siden

Fedt kan stoppe
kloaksystemet til
Virksomheder, der udleder spildevand med fedt eller vegetabilske eller
animalske olier, skal have en fedtudskiller monteret på kloakledningen
til spildevandssystemet, så der ikke kommer fedt eller olier ud i det
offentlige kloaksystem.
Af Ole Lützen,
Miljøavissamarbejdet

hedens egen kloakledning, så fedt og olier
ikke kan nå ud i det offentlige kloaknet. Oftest
er udskilleren monteret udendørs med en ad-

Fedt og olier kan tilstoppe kloakledningerne og

gangsbrønd, men den kan også være monteret

give driftsproblemer på spildevandsanlæggene.

et andet sted. Der skal være let adgang for

Desuden kan fedt og olier tiltrække rotter og

det køretøj, der skal tømme udskilleren. Der

give anledning til lugtgener.

må kun ledes fedtholdigt spildevand fra føde

Hvordan virker en fedtudskiller?
En fedtudskiller er en tank, hvor fedtet, på
grund af lavere massefylde end vandets, vil
lægge sig på overfladen. Tankens konstruktion
forhindrer, at fedtet ledes ud med spildevandet. Udskilleren tømmes og renses gennem
dækslet.

vareproduktionen gennem udskilleren. Der må

Hvilke virksomheder skal have en

ikke udledes sanitært spildevand gennem en

Tømning skal foretages af en registreret ind

fedtudskiller ?

fedtudskiller.

samler/slamsuger, som kan findes i Affalds
registret.

Alle virksomheder, der udleder fedt og olie
med spildevandet, skal have en fedtudskiller

Tømning af fedtudskilleren

monteret på kloakledningen. Det er fx bagerier,

Fedtudskilleren skal tømmes og renses efter

Etablering af fedtudskiller

restauranter, cafeer, pizzeriaer, storkøkkener,

behov. Tømningsbehovet afhænger af fedtud-

Etablering af en fedtudskiller skal anmeldes til

levnedsmiddelvirksomheder, slagtere, kantiner

skillerens kapacitet og af mængden af fedt og

kommunen. Fedtudskilleren skal være korrekt

med flere.

olie, der opsamles i udskilleren. Tømningsbeho-

dimensioneret, hvorfor dimensioneringsbereg-

vet og behovet for rensning kan også påvirkes

ning fra leverandør eller rådgiver vedlægges

Hvor skal udskilleren være monteret ?

af eventuelle lugtgener fra forrådnelse med

anmeldelsen. Etableringen skal udføres af en

Fedtudskillere skal være monteret på virksom-

mere.

autoriseret kloakmester.

2009 dagligt samlet overskudsmad ind hos

Ønsker I at donere fødevarer?

• Alle varer, som har en ubrudt emballage, fx

grossister, supermarkeder, producenter m.fl.

Hvis din virksomhed også har fødevarer i over-

Maden køres til sociale hjælpeorganisationer og

skud, kan det doneres til FødevareBanken. Det

projekter, der hjælper børn, kriseramte mænd

vil foregå ved, at I sætter fødevarerne til side,

holdbarhedsdato (men er tæt på)

og kvinder, hjemløse, beboere på asylcentre,

og foreningen afhenter dem og sørger for, at

• Generelt varer, som du selv ville spise

stofmisbrugere, psykisk syge mv.

de bliver videredistribueret. Ud over at gøre

Foreningen distribuerer over 30 tons fødevarer

glas, dåser eller i poser
• Varer, som ikke har overskredet mindste

en god gerning vil du samtidig spare penge til

Du kan kontakte Anders Balsby, tlf. 2537 5901 el-

renovation.

ler via mail anders.balsby@foedevarebanken.dk
for at høre nærmere om, hvilke muligheder

hver eneste måned. En del af udgifterne til at
distribuere fødevarerne som fx til biler, benzin,

Som udgangspunkt er FødevareBanken inte-

forsikring med videre dækkes af modtageror-

resseret i at modtage alle slags varer. Her er

ganisationerne, resten betales af private fonde,

nogle eksempler:

der er.

sponsorater og satspuljemidler. I dag donerer
en lang række virksomheder regelmæssigt

• Frugt og grønt

fødevarer. Listen over virksomheder kan ses på

• Brød

www.foedevarebanken.dk.

• Mælkeprodukter
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Danmark uden affald
- regeringens ressourcestrategi
I oktober i år udkom regeringens ressourcestrategi for affaldshåndtering med den ambitiøse titel
”Danmark uden affald”. Ressourcestrategien er forløberen til en national ressourceplan for
affaldshåndtering.
Af Ole Lützen, Miljøavissamarbejdet

Genanvendelsen af papir-, pap-, glas-, metal- og

planer gennem de sidste 15 år har indeholdt

plastemballage fra servicesektoren skal forøges

hensigtserklæringer om en bedre udnyttelse

Ressourceplanen for affaldshåndteringen skulle

med en fjerdedel. I dag genanvendes ca. 53

af ressourcerne i shredderaffaldet, uden at der

efter miljøbeskyttelsesloven have været klar

procent. Det forventede niveau er - ifølge stra-

er blevet ændret væsentligt på håndteringen

senest den 1. januar 2013, men Miljøministeriet

tegien - 70 procent i 2018.

af dette affald.

Det organiske affald fra restauranter, daglig-

Ifølge strategien vil der som nævnt, fremkomme

forventer først, at den vil foreligge i slutningen
af 2013.

varehandel mv. skal efter strategien indsamles

en national ressourceplan for affaldshåndtering

At Danmark skulle blive helt uden affald, som

og udnyttes til biogas. I dag indsamles ca. 17

med tilhørende miljøvurdering.

strategiens titel antyder, forventes dog ikke,

procent. Det forventede niveau er 60 procent

idet det i ressourcestrategien er anført, at affald

i 2018.

Stadig ifølge strategien, vil regeringen endvidere
fremlægge en strategi om affaldsforebyggelse,

stadig vil forekomme. Men det er hensigten, at
der skal ske en bedre udnyttelse af ressourcerne

Også shredderaffald – affaldet, der opstår

som vil sætte fokus på ressourceeffektivitet

i affaldet, end det er tilfældet i dag, så mindre

ved neddeling af biler og andet metalholdigt

og affaldsforebyggelse og sikre en samlet og

mængder forbrændes og deponeres.

affald – forventes ifølge strategien, at skulle

konkret indsats.

udnyttes bedre. Således forudses det, at der i
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Ifølge ressourcestrategien kan der være et

2018 sorteres og genanvendes mere og bedre

Ifølge miljøbeskyttelsesloven skal regeringen

potentiale i at genanvende mere affald fra virk-

shredderaffald, og at der til den tid højst depo-

have udarbejdet en national affaldsforebyg-

somhederne. Det kan både være ved at sortere

neres 30 procent af shredderaffaldet, mens 70

gelsesplan senest den 12. december i år. Hvis

og genanvende affaldet, men det kan også

procent nyttiggøres med minimum10 procent

denne plan skal baseres på ovennævnte stra-

være ved, at materialer, som fx er overskydende

materialegenanvendelse. I dag deponeres næ-

tegi for affaldsforebyggelse, der endnu ikke

ressourcer i én virksomhed, finder anvendelse i

sten alt shredderaffald. Hvorvidt målene om

er publiceret, kan det dog – også her – blive

en anden virksomhed. Se artiklen på side 5 om

shrederaffald nås, må dog vurderes med en vis

vanskeligt at overholde lovens frist for planens

Industriel symbiose.

skepsis, idet de nationale affaldshåndterings-

udarbejdelse.

Brugerbetaling for miljøtilsyn
og miljøgodkendelse
November er tid for opkrævning af brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelse for virksomheder
og landbrug.
21. maj 2007. Vi har udført tilsyn på mindst

på at læse ansøgning, eventuelle drøftelser med

150 virksomheder i perioden, og der er sendt

ansøger, udarbejde godkendelsen, mødesags-

opkrævning ud til 61 virksomheder, hvoraf 7 er

fremstilling og politisk behandling samt høring

kommunalt drevne virksomheder.

og offentliggørelse.

udført miljøtilsyn, sagsbehandling eller givet en

Virksomhederne skal betale for de faktiske antal

Der er udarbejdet 3 miljøgodkendelser i 2013.

miljøgodkendelse i perioden 1. november 2012

timer, kommunen anvender på miljøtilsyn og

til 31. oktober 2013.

sagsbehandling, dvs. forberedelse af tilsynet,

Takster

selve tilsynet, udarbejdelse af tilsynsbrev samt

Taksten var i 2012 295,22 kr. pr. time. I 2013

opfølgning på miljøforhold og håndhævelse.

er taksten 300,25 kr. pr. time.

brugerbetaling for tilsyn. I kan læse mere om,

Miljøgodkendelse

Vi vil også i 2014 udføre miljøtilsyn og give

hvem ordningen gælder for i Brugerbetaling

Ved udarbejdelse af miljøgodkendelse skal

miljøgodkendelser, hvor der skal opkræves time-

for miljøtilsyn og miljøgodkendelse nr. 463 af

virksomheden betale for de timer, der er brugt

betaling. Taksten i 2014 er 302,95 kr. pr. time.

Af Lars Bertholdt,
miljømedarbejder

Albertslund Kommune har i november sendt
regning ud til de virksomheder, hvor vi har

Miljøtilsyn
Det er ikke alle virksomheder, der er omfattet af
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CO2 reduktion med
Carbon 20 projektet
Projektet ”Carbon 20” er i sin afsluttende fase. Her kan du læse om nogle af de erfaringer,
som de deltagende virksomheder og kommuner har gjort sig i det treårige projektforløb.
Af Birgitte Larsen,
projektleder og miljømedarbejder

projektet, heraf ni fra Albertslund. De foreløbige

glade for kommunens opfølgning undervejs

opgørelser viser, at 50 % af virksomhederne i

i projektet, da det kan være svært som pro-

den treårige projektperiode opnåede en CO2

jektleder i virksomheden at fastholde fokus på

reduktion på 20 % eller mere.

energibesparelser i en travl hverdag.

det formål at netværke om klimaforbedringer

De 117 virksomheder har gennemsnitligt redu-

Enkelte har givet udtryk for, at energisparetil-

og hver især at reducere deres CO2 udledning.

ceret deres CO2 udledning med 22 %.

tagene aldrig var kommet i gang, hvis ikke

Virksomheder indenfor mange forskellige brancher har deltaget i Carbon 20-projektet med

kommunen via EU-projektet havde tilbudt

De syv involverede kommuner (Albertslund,
Allerød, Ballerup, Herning, Kolding, København

Af de foreløbige tilbagemeldinger kan det

gratis ekspertviden og mulighed for tilskud fra

og Næstved) har i projektperioden tilbudt virk-

konkluderes, at alle virksomheder gennem

Albertslund Forsyning.

somhederne deltagelse i mange arrangementer

projektet har opnået et forbedret overblik over

og workshops for at give inspiration og skabe

deres forbrug og mulighederne for at spare på

Erfa-møde i Albertslund

rammer for videndeling.

el, varme og brændstof.

De ni såkaldte Carbon 20 virksomheder i Al-

Resultater af Carbon 20 projektet

Flere af de deltagende virksomheder har i eva-

Kemp & Lauritzen for at udveksle erfaringer om

På landsplan har 117 virksomheder deltaget i

lueringsfasen givet udtryk for, at de har været

deres energiarbejde.

bertslund var i efteråret samlet til et møde hos
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Ved mødet var der ivrig erfaringsudveksling

til transport, og enkelte har i projektforløbet

For kommunen har projektet resulteret i en

blandt de deltagende virksomheder, som havde

udviklet mere energivenlige forretningsområder.

langt bedre indsigt i mulighederne for at spare

meget at fortælle hinanden om deres erfarin-

energi i virksomhederne; en indsigt som andre

ger og om de udfordringer, som de har mødt

Blandt deltagerne var der enighed om, at noget

virksomheder i kommunen forventes at få glæ-

undervejs i forløbet.

af det vanskeligste i klimaindsatsen er arbejdet

de af fremover, bl.a. ved kommunens miljøtilsyn.

med adfærdsændringer – det at få medarbejdeVirksomhederne kunne hver især berette om

re til for eksempel at ”slukke og lukke”.

de tekniske klimaforbedringer, som var opnået

munen også fremover vil netværke om energi-

i projektperioden i form af: udskiftning af døre,

Økonomi

vinduer, efterisolering, ny forbedret ventilation,

Der var bred enighed om, at betingelserne

skift af varmtvandsbeholdere og cirkulations-

for at man som virksomhed går i gang med

pumper.

energispareprojekter er, at det er forbundet
med en forholdsvis kort tilbagebetalingstid på

LED-belysning og lysstyring var ligeledes emner,

max. 2-3 år.

der blev drøftet med stor interesse, og som
forventes at få endnu større fokus fremover.

Kommunen håber, at virksomhederne i kom-

Der var dog enighed om, at selvom økonomien
er et meget vigtig parameter, så spiller effekter

Der blev også udvekslet erfaringer om de mindre

på arbejdsmiljøet og indeklimaet en rolle, når

omkostningstunge løsninger, såsom at rengøre

der skal tages beslutning om energisparepro-

ovenlysvinduer for at fremme det naturlige lys

jekter.

indfald og lysne farver på vægge og gulve for
at spare på strøm til belysningen, sætte timere

Arbejdet fortsætter

på opladere til trucks og meget andet.

Langt de fleste af deltagerne vil blive ved med
at arbejde med klimaarbejdet, også selv om

For en del virksomheder har der også været tale

Carbon 20 projektet slutter ved udgangen af

om reduktioner opnået på brændstofforbruget

året.

besparelser og klimavenlige løsninger.

Tilskudsmuligheder
Albertslund Forsyning yder tilskud til energiforbedringer. For yderligere information kontakt
Niels Hansen på 4368 8659.
Herudover har Energistyrelsen netop åbnet for
en tilskudsmulighed, som hedder 'VE til proces'
(VE= vedvarende energi):
Ordningen er målrettet til virksomheder, der konverterer deres procesenergi til vedvarende energi
eller fjernvarme. Der er afsat en pulje på 250
mio. i 2013 og 500 mio. årligt fra 2014, der fastholdes frem til 2020. Se mere på www.ens.dk/
forbrug-besparelser/indsats-virksomheder/
ve-proces

Mangler I en ny medarbejder eller vil
I booke en virksomhedskonsulent?
Har din virksomhed brug for:
• Hjælp ved rekruttering af nye medarbejdere
til din virksomhed
• Viden om specifikke områder fx fleksjobordninger eller løntilskud

• Besøg af en virksomhedskonsulent, som
vil give jer et samlet overblik over, hvad et
samarbejde med det lokale Jobcenter kan
indeholde, og hvad I kan få ud af det

Kontakt Jobcentrets Virksomhedsteam:
• Ring til teamleder Ulla Lorentzen på telefon
4368 7404
• Send mail til Jobcenter@albertslund.dk (attention Virksomhedsteamet)
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Har I husket at oprette den
lovpligtige digitale postkasse?
Har din virksomhed fået oprettet en digital postkasse, så I ikke går glip af
vigtige informationer? Fra 1. november 2013 skulle alle virksomheder med et
CVR-nummer have en postkasse til digital post fra det offentlige.
Postkassen er gratis og oprettes på www.virk.dk.
Af Anne Adamsen, civilingeniør, ph.d.

Den digitale postkasse får samme status som
jeres fysiske postkasse. Det betyder, at I har
ansvar for at læse den digitale post, der lander
i postkassen.
I skal bruge en medarbejdersignatur, når I
opretter postkassen. Hvis I ikke allerede har
en NEMID medarbejdersignatur, skal I bestille
en direkte hos www.nets-danid.dk eller via
www.virk.dk/postkasse.

Hvorfor skal vi have

Gode råd:

en digital postkasse?

• Din virksomhed skal bruge en medarbejder-

Kravet om en digital postkasse er et resultat

signatur, når I opretter jeres postkasse. Læs

af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

mere og bestil via www.virk.dk/postkasse

Postkassen til virksomheder, foreninger mv. vil

• Udpeg en administrator, der opretter post-

spare samfundet for knap 400 mio. kr. om året

kassen og uddeler brugerrettigheder.

– til glæde for både borgere og virksomheder.

• Brug hjælpen på www.virk.dk/postkasse
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