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Albertslund Kommune kommer på alle typer af virksomheder for at kontrollere og sikre, 
at miljøreglerne overholdes. Det vil vi fortsætte med i 2017.

Af Lars Bertholdt kemiingeniør & 
Anne Adamsen civilingeniør, ph.d

Albertslund Kommune har gennem mange år 

ført miljøtilsyn på virksomhederne, og det vil 

vi blive ved med at gøre. Både fordi reglerne i 

miljølovgivningen kræver det, og fordi det giver 

god mening for miljøet.

Vi oplever stadig, at virksomhederne ikke har 

helt styr på miljøreglerne. Det er derfor vigtigt, 

at vi kommer på miljøtilsyn på alle virksomheder, 

og at vi kommer ofte.

I 2016 konstaterede vi overtrædelse af miljø-

regler på 4 ud af 10 besøgte virksomheder, og 

2 ud af 10 virksomheder havde fl ere overtræ-

delser.

Vi møder virksomhederne med dialog og 

sparring om miljøforhold, og det er som ud-

gangspunkt en god indgang til en drøftelse 

af virksomhedens miljøforhold. Efter tilsynet 

skriver vi til virksomheden. Virksomheden får på 

skrift en oversigt over de forhold, der skal rettes 

op på, så det er lettere at huske, hvad det skal 

ordnes for at leve op til miljølovgivningens krav.

 

Albertslund Kommunes mål er nået
I Albertslund Kommune har vi omkring 600 

virksomheder, som har miljømæssige forhold, 

der gør det relevant at føre tilsyn med. 

Vi har i 2016 udført 221 tilsyn på virksomhe-

der. 97 af tilsynene har været miljøtilsyn, hvor 

alle miljøforhold på virksomheden er blevet 

gennemgået. De resterende tilsyn er fx kon-

troltilsyn, kampagnetilsyn, tilsyn ved klager og 

akut uheld. Vi har besøgt i alt 155 virksomheder 

og 3 landbrug.

Kommunens mål var at besøge op imod 145 

virksomheder og foretage omkring 210 tilsyn, 

og det mål har vi nået.

Håndhævelser
I 2016 fik virksomhederne samlet set 113 

håndhævelser. Antallet af håndhævelser ligger 

på samme niveau som sidste år. 

Figuren viser, hvordan håndhævelserne er 

fordelt på de forskellige virksomhedstyper 

og på de forskellige miljøforhold. De største 

udfordringer er stadig manglende sortering af 

affald, manglende overholdelse af reglerne for 

Forsidebillede: Tidligere direktør for Miljøforvaltningen Thorvald Ovesen og Vivi Munk, som sammen med 
borgmester Finn Aaberg udarbejdede det første grønne regnskab, var med til at fejre 25 års jubilæet.
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farligt affald samt problematisk opbevaring og 

håndtering af kemikalier. 

Ved overtrædelser af miljølovgivningen får virk-

somhederne en håndhævelse med en frist, og 

vi følger op med til kontroltilsyn, for at se om 

håndhævelsen er blevet efterlevet.

Som det ses af figuren, er der håndhævelser på 

alle typer af virksomheder. Desværre ser vi, at 

det er de samme miljøforhold, som vi igen og 

igen må håndhæve på virksomhederne. Derfor 

komme vi ofte, og vi kommer på alle typer af 

virksomheder for at sikre, at miljøreglerne bliver 

overholdt.

Det er vigtigt, at vi husker hinanden på at passe 

på miljøet. Derfor skal I huske at have fokus på 

jeres miljøforhold i hverdagen.

Tilsynskampagner
De to kampagner vi udførte i 2016 var rettet 

mod hhv. mindre autoværksteder og mod fejl-

tilslutninger til regnvandskloakken.

Vi besøgte 11 mindre autoværksteder. Der er 

stadig problemer nogle steder med at sortere 

og opbevare farligt affald korrekt, ligesom 

der mange steder mangler driftsjournaler og 

kvitteringer for det bortskaffede farlige affald.

Ved den anden kampagne besøgte vi 15 virk-

somheder på Fabriksparken, som blev under-

søgt for eventuelle fejltilslutninger til regnvands-

kloakken. Der blev opdaget tre fejltilslutninger 

til regnvandskloakken – en påfyldningsplads til 

diesel, en toiletbygning og et værksted. Virk-

somhederne har efterfølgende rettet fejlene.

Plan for miljøtilsynsarbejdet i 2017
Albertslund Kommune vil fastholde en høj 

miljøprofil, og vi vil fortsætte med at foretage 

op søgende miljøtilsyn på alle typer af virksom-

heder.

Kommer vi så på tilsyn hos dig i år ?
Hvis vi ikke har været på tilsyn hos dig i flere 

år, er sandsynlighed stor for, at vi kommer i 

år. Vi varsler miljøtilsyn på din virksomhed 14 

dage før, vi kommer. Ind imellem kommer vi 

uanmeldt, for at opleve din virksomhed på en 

helt almindelig dag. Det kan også være ved 

kampagner, da kampagner kan være målrettet 

en branche eller et enkelt miljøforhold, hvor vi 

går fra virksomhed til virksomhed.

Tilsynskampagner 2017
Vi vil også i 2017 udføre to tilsynskampagner. 

Første kampagne bliver rettet mod tanksta-

tioner. Ved besøg på få tankstationer i 2016 

viste det sig, at der var utætheder i pumper 

og rør samt dårlig og ødelagt belægning ved 

standere og påfyldningspladser. Dette giver 

risiko for forurening af jord og grundvand. 

Ved tilsynene undersøger vi bl.a. alarmer fra 

tanke og olieudskillere. Vi forventer at besøge 

7 tankstationer i 2017, så alle tankstationer i 

Albertslund Kommune bliver besøgt over en 

to-årig periode.

Den anden kampagne omfatter spildevand. 

Som opfølgning på vores viden fra tilsynskam-

pagnen om fejltilslutning til regnvandskloakken, 

vil vi gennemgå udvalgte virksomheders spilde-

vandsforhold, og give spildevandstilladelser til 

virksomheder med olieudskillere, vaskepladser, 

værksteder med afløb og påfyldningspladser, 

som i dag enten ikke har en tilladelse, eller som 

skal have deres eksisterende tilladelse fornyet. Vi 

forventer at besøge 8-10 virksomheder.

HUSK
• Sorter jeres affald – mest muligt skal genanvendes
• Sorter jeres madaffald fra til genanvendelse
• Opbevar jeres farlige affald og kemikalier miljømæs-

sigt korrekt – på spildbakke og under overdækning
• Spildbakker skal altid være tomme – tøm dem efter 

et evt. spild - hver gang
• Vaskevand fra gulvvask må ikke hældes i en udendørs 

rist – den er kun til regnvand. Husk også at sige det til 
jeres rengøringspersonale

• I må ikke vaske biler på virksomheden, med mindre 
jeres virksomhed har en godkendt vaskeplads

TILSYNSMÅL FOR 2017
• Besøge op imod 145 virksomheder og 

foretage omkring 210 tilsyn
• Udføre op imod 95 basistilsyn med alle 

typer af virksomheder, hvor alle virksomhe-
dens miljøforhold gennemgås

• Udføre to tilsynskampagner

Eksempel 
på korrekt 
håndtering af 
kemi hos  
Master Auto  
v/ Bülent Yildiz.
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I år er det 25 år siden, at det første grønne regnskab så dagens lys i 
Albertslund Kommune. Det, og alt det gode miljøarbejde, der foregår  
i kommunen, blev fejret med manér den 18. maj på Birkelundgård. 

Af Maja Grønkjær, 
miljømedarbejder

I de sidste 25 år er der hvert år blevet udarbejdet 

et grønt regnskab for at kunne følge Alberts-

lunds borgere, erhverv og kommunale institutio-

ners påvirkning på miljøet år efter år. Det grønne 

regnskab skaber et løbende overblik, der gør det 

muligt at følge, hvor langt Albertslund Kommu-

ne er med at realisere sine mål på miljøområdet. 

Udviklingen i det grønne regnskab sker gennem 

de mange aktiviteter, som borgere, institutioner, 

virksomheder, politikere og ansatte i kommunen 

igangsætter og udfører. Det er aktiviteterne, der 

skaber udviklingen. Og det kan ses af de rå tal 

i Grønt Regnskab.

Deler ud af erfaringerne
Det var altså ikke kun de tørre tal og grafer, 

der skulle fejres, da kommunen indbød til jubi-

læum på Birkelundgård, men også alle de små 

og store initiativer der bliver taget for miljøet 

rundt omkring i Albertslund. Arrangementet 

blev afholdt i Birkelundgårds nyrenoverede 

lade, som var pyntet flot op til lejligheden. Ud 

over taler, var der seks inspirationsboder, hvor 

de fremmødte kunne høre mere om forskellige 

projekter og tiltag på miljøområdet. Christian 

Oxenvad, energirådgiver i Albertslund Forsy-

ning, fortalte om Albertslunds omstilling til 

lavtemperaturfjernvarme og erfaringerne med 

energirenoveringer af prøvehuse og virksomhe-

der. Også Kim Brostrøm, teknologichef i Gate 

21, var forbi og fortælle om potentialet for 

smart city vækst og arbejdet omkring DOLL – 

projektet hvor virksomheder tester deres nyeste 

belysning og smart city-teknologi på gader og 

stier i Hersted Industripark. 

Grøn omstilling kan skabe nye jobs
Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21, var på ta-

lerstolen og påpegede, at den grønne omstilling 

er en styrkeposition i Greater Copenhagen, som 

allerede nu beskæftiger ca. 30.000 medarbej-

dere og som, hvis vi bevarer vores nuværende 

styrkeposition, kan vokse med 42.000 nye jobs 

frem mod 2035. Den grønne omstilling kan 

altså skabe nye jobs ifølge Poul Erik Lauridsen, 

der også lagde vægt på, at der som følge af 

Parisaftalen om at holde temperaturstigningen 

25 års jubilæum  
for  miljøarbejdet  
i Albertslund

under 2 grader skal investeres massivt i grøn 

teknologi – og at vi skal stå klar i Danmark, så 

danske løsninger kan bidrage til den grønne 

omstilling i verden og samtidig bidrage til en 

bæredygtig vækst i danske virksomheder.

  

Ikke tid til at hvile på laurbærrene
I sin tale skuede borgmester Steen Christiansen 

bagud og fortalte om alt det gode miljøarbejde, 

der har foregået i Albertslund i de sidste 25 år. 

Tidligere borgmester Finn Aaberg samt den 

tidligere Miljøforvaltning med direktør Thorvald 

Ovesen og Vivi Munk i spidsen fik en stor tak og 

klapsalver med på vejen for deres store arbejde 

med de grønne regnskaber igennem årene. 

Men Steen Christiansen talte også om den nye 

klimastrategi, som skal være Albertslunds nye 

rettesnor i fremtiden, hvor vi frem mod 2025 

ikke kun skal engagere os i at løfte vores del 

af klimaudfordringen, men også turde demon-

strere og udbrede nye løsninger i samarbejde 

med virksomheder, vidensinstitutioner og andre 

aktører. Albertslund vil nemlig ikke hvile på 

laurbærrene, men fortsætte med at være en 

vigtig spiller i den grønne omstilling.

4
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Kort nyt
Vejledning i klassificering af farligt affald
Miljøstyrelsen har udgivet en ny vejledning i 

klassificering af farligt affald til brug for blandt 

andre virksomheder, der skal klassificere affald 

som farligt eller ikke-farligt. Den tidligere vejled-

ning fra 2002, ”Vejledning om farligt affald”, 

er dermed ikke længere gældende.

Den nye vejledning gælder for de nye regler 

for klassificering af farligt affald, der trådte i 

kraft 1. juni 2015. Vejledningen beskriver seks 

trin i klassificeringen, og det afhænger af den 

konkrete situation, om alle seks trin skal gen-

nemgås. En række eksempler viser, hvordan 

sekstrins-modellen anvendes.

Udover sekstrins-modellen og en uddybning af 

de vigtigste begreber og principper indeholder 

vejledningen en række hjælpeværktøjer og 

en beskrivelse af, hvad der er vigtigt at være 

opmærksom på ved prøvetagning af affald.

Vejledning i klassificering af farligt affald, Vejled-

ning fra Miljøstyrelsen, 1. udgave, 1. april 2017.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk 

EU-Retten: Ftalat hormonforstyrrende for miljøet 
Den 11. maj 2017 har EU-Retten afgjort, at 

DEPH (en ftalat), er hormonforstyrrende i mil-

jøet. Producenten, det tjekkiske firma DEZA, 

havde sagsøgt EU for at vedtage beslutningen 

som hormonforstyrrende på baggrund af dansk 

forarbejde til at optage DEHP på EU's såkaldte 

Kandidatliste som hormonforstyrrende for 

miljøet.

Ftalater bruges især som blødgørere i plastpro-

dukter som for eksempel sandaler, badefor-

hæng og vinylgulve.

Optagelsen fandt sted efter at det danske for-

slag blev vedtaget i EU’s Medlemsstatsudvalg 

i december 2014. DEZA anlagde sag i marts 

2015, og det er den sag, der nu er faldet dom i.

EU’s kandidatliste er en liste over særligt pro-

blematiske stoffer. Optagelsen på listen er et 

stort skridt på vejen til, at et stof kommer på  

EU’s godkendelsesliste. For at virksomheder 

skal kunne anvende stoffer på denne liste, 

skal de have særlig godkendelse. DEPH er ikke 

kun hormonforstyrrende for miljøet. I Februar 

2017 blev foruden DEHP, også tre andre ftalater 

optaget på EU’s kandidatliste som hormonfor-

styrrende i mennesker – også på baggrund af 

et dansk forslag.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Miljøvurdering – nye regler 
Den 16. maj 2017 trådte en ny lov om miljøvur-

dering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM) i kraft. En bekendtgørelse om 

samordning af miljøvurderinger og digital selv-

betjening trådte ligeledes i kraft den 16. maj.

Med loven og bekendtgørelsen implementeres 

VVM-direktivet og miljøvurderingsdirektivet 

som en hovedlov i dansk ret. Loven og bekendt-

gørelsen finder med få undtagelser anvendelse 

på miljøvurdering af projekter omfattet af 

VVM-direktivet samt miljøvurdering af alle 

planer og programmer, som er omfattet af 

miljøvurderingsdirektivet.

Loven medfører ikke ændringer i den hidtil 

gældende implementering af miljøvurderings-

direktivet om planer og programmer. I forhold 

til implementeringen af VVM-direktivet er der 

foretaget nogle ændringer, som primært skyldes 

ændringer i VVM-direktivet fra 2014.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Mindre madspild i storkøkkener 
Der er stort potentiale for at mindske mad-

spildet i danske storkøkkener – og det er 

både til gavn for miljøet og økonomien. Det 

er erfaringen efter det første år med Miljø- og 

Fødevareministeriets projekt Madspildsjæger-

ne, der hjælper storkøkkener med at reducere 

madspild.

15 ud af de foreløbigt 22 afsluttede køkkener 

har skåret i madspildet, selvom størsteparten 

af storkøkkenerne allerede i forvejen havde 

gjort en indsats for at mindske madspildet. 

Køkkenerne, der har deltaget i projektet, har 

over en periode sat ind på at reducere spildet 

på udvalgte varer. I gennemsnit blev spildpro-

centen reduceret med 40 procent. Projektet 

fortsætter året ud.

Madspildsjægerne er et projekt, der kører i 2016 

og 2017 og er finansieret af Miljø- og Fødevare-

ministeriet. Madspildsjægerne giver gratis hjælp 

i storkøkkener til at sætte fokus på madspild.

Konceptet er baseret på værktøjer udviklet af 

AgroTech, nu ejet af Teknologisk Institut, og 

drives af konsulenter fra Teknologisk Institut.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

§ § § §
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Lokal erhvervsudvikling og 
klimaindsatser går hånd i hånd
Solrød Kommune vil reducere drivhusgasudledninger med 55 % i 2025. Det kræver stærke offentlige-
private samarbejder, hvor alle parter ser fordele. Solrød Biogas er et eksempel herpå. Det nyeste skud på 
stammen handler om effektiv udnyttelse af overskudsvarme. Hvordan kan din virksomhed engagere sig?

Af Mikkel Busck, projektmedarbejder på energi- og 
klimaområdet, Solrød Kommune

Steen Danielsen viser nysgerrige besøgende 

rundt på Solrød Biogas. Steen er tidligere leder 

for Teknisk Afdeling i Solrød Kommune og en 

af de bærende kræfter for opstarten af Solrød 

Biogas. I dag er han gået på pension, men 

bijobber med at vise rundt på biogasanlægget 

og formidle dets formål, teknik og historie til 

de mange besøgende.

Steen var med til at danne de tætte relationer 

til mange af samarbejdspartnerne i projektet, 

og nu glæder han sig over igen at være til-

bage og tage imod de samme partnere, som 

er ivrige efter at se frugterne af samarbejdet. 

Anlægget har fra opstart i sommer 2015 til 

ultimo 2016 modtaget over 2.100 besøgen-

de. Heriblandt tæller industrivirksomheder, 

forsyningsselskaber, konsulentvirksomheder, 

offentlige virksomheder, landbrug osv. som er 

interesserede i at få viden om konceptet bag 

Solrød Biogas – ikke mindst succesen med at 

danne et offentligt-privat partnerskab, hvor alle 

parter ser gunstige fordele.

Offentligt-privat samarbejde 
I tilfældet Solrød Biogas er to faktorer helt 

grundlæggende for anlæggets eksistens:

•  Der skal være en grundlæggende forståelse 

for, at vi kan komme længere sammen end 

hver for sig 

•  Der skal være udfordringer, der kan løses 

med fælles fordele og lokal samfundsmæssig 

værdi

Mens den første faktor handler om at have en 

umiddelbar konstruktiv indstilling til et projekt 

i den kaliber, handler den anden faktor om 

at kunne identificere partnernes ønsker for 

projektets realisering. For CPKelco var udfor-

dringen øgede transportomkostninger (og 

drivhusgasemissioner som følge heraf) ved deres 

bortskaffelse af restprodukter. Ved at levere 

restprodukter til Solrød Biogas forvandledes 

udfordringen til en fordel for virksomheden 

selv. I kølvandet kommer arbejdspladser lokalt 

og drivhusgasreduktioner globalt.

Solrød Biogas – sommer 2016. Samarbejdspartnere fra erhvervsliv, foreninger og universitet er mødt 
op til første spadestik på Solrød Biogas – september 2014. 

Industri

Offentlighed Universitet
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Hvis der både er en åben og positiv stemning bli-

ver det muligt at dele viden, skabe nye rammer 

og igangsætte innovative løsninger til gavn for 

alle. Solrød Biogas er et eksempel på, at virk-

somheder og offentligheden har mange fælles 

interesser hvad angår lokal erhvervsudvikling 

og bæredygtig produktion med drivhusgasre-

duktioner til følge.

Klimaindsatsen giver grønne tal på 
bundlinjen
CPKelco, der leverer pektinrest til biogasanlæg-

get og har været en partner fra start, har gen-

tagne gange været på besøg på Solrød Biogas. 

Medarbejdere fra alle dele af organisationen 

har været ude at se, hvordan de store visioner i 

praksis har udfoldet sig. I juni 2016 var en række 

teknikere fra virksomheden på besøg. De lagde 

stor vægt på, at CPKelcos interne arbejde med 

at skabe en bæredygtig profil rent faktisk også 

har nogle håndgribelige miljøeffekter eksternt. 

De har med egne øjne set, hvordan affaldet, 

pektinresten, håndteres som en vigtig råvare 

for at producere biogas i en kompleks biologisk 

proces. Fra USA har CPKelcos ejere været på 

besøg. Her har initiativet fra den danske afde-

ling skabt stående bifald og det grønne image 

har haft en direkte konsekvens for bundlinjen 

på det amerikanske marked.

Overskudsvarme
For CPKelco stopper det ikke her. I december 

2016 offentliggjorde CPKelco og Vestegnens 

Kraftvarmeselskab (VEKS), at de går sammen 

om et projekt, hvor VEKS skal udnytte over-

skudsvarmen fra CPKelcos køletårne til at 

producere klimavenlig fjernvarme. Samarbejdet 

trækker tråde tilbage til skabelsen af Solrød 

Biogas, hvor parterne også har arbejdet tæt 

sammen, idet VEKS modtager biogassen fra 

udrådningen af pektin mv. og omdanner den 

til grøn el og varme på deres biogasmotor i 

Solrød. Det nye projekt er relativt simpelt, idet 

der installeres en varmepumpe på CPKelco, som 

kan hæve temperaturen på kølevandet og sen-

de det til fjernvarmesystemet i Køge. Projektet 

forventes at have en tilbagebetalingstid på 5-6 

år og CPKelcos miljøregnskab får et hak opad, 

og samtidig slipper virksomheden for store 

investeringer ved at skulle støjskærme de store 

køletårne.

Derudover har CPKelco, Solrød Kommune 

og lokale klimaagenter igennem et par år 

arbejdet på et andet projekt med at udnytte 

overskudsvarmen fra den røggas, der bliver til 

overs efter CPKelcos egen varmeproduktion på 

deres naturgaskedel. Røggassen er så varm, at 

der blot skal installeres nogle varmevekslere for 

at få fjernvarmevandet hævet til den rette tem-

peratur. Projektet afhænger bl.a. af en afgørelse 

fra SKAT om afgifter, men falder det rigtig ud, 

forventer Solrød Kommune, at der kan leveres 

miljøvenlig fjernvarme til Kirke Skensved og dele 

af Havdrup. Det vil skabe drivhusgasreduktioner 

i størrelsesordenen 9.000 tons CO2/år, svarende 

til omkring 10 % af kommunens reduktionsmål 

frem til 2025. Omvendt vil CPKelco få udnyttet 

et overskud fra deres proces, som før endte i 

den blå luft, men som nu kan give dem et ekstra 

plus på bundlinjen.

Lokale klimagenter
Solrød Kommune er langt fra i mål med kli-

maindsatsen. Der er brug for at aktivere et 

bredt netværk og skabe lokalt engagement 

for at skabe fremdrift. Et af de initiativer, som 

har virket med stor succes, er uddannelsen og 

involveringen af lokale klimaagenter, der har 

til opgave at støtte op om og formidle klima-

projekterne mellem kommune og borgere/

virksomheder. Klimaagenterne har kontakterne, 

lokalkendskabet og ikke mindst motivationen 

til at gøre en forskel.

Herfra skal lyde en opfordring til at kontakte 

Solrød Kommune eller en af de lokale kli-

maagenter, hvis du har ideer til et samarbejde 

om, hvordan din virksomhed kan løse egne 

udfordringer, skabe lokale fordele og bidrage 

til klimaindsatsen. Besøg også gerne Solrød 

Biogas hjemmeside, hvis din organisation er 

interesseret i at komme på rundvisning på bio-

gasanlægget. Steen tager gerne imod og giver 

inspiration til fremtidige frugtbare samarbej- 

der.

Solrød Byråd overværer pektinleverance fra CPKelco til biogasanlægget 
– juni 2016.

Over 700 borgere mødte op til åbent hus på Solrød Biogas – september 
2015.

Kontakt: Mikkel Busck, Teknik og Miljø, mail: mbu@solrod.dk, tlf.: 5618 2365 eller Jørn & Birthe, lokale 
klimagenter fra Lille Skensved, tlf. 4618 5749. 

Besøg www.solrodbiogas.dk hvis din virksomhed ønsker at organisere et besøg på biogasanlægget.
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Danske industrivirksomheder er energieffektive
En analyse udført for Energistyrelsen viser, at 

danske industrivirksomheder er mere energi-

effektive end deres udenlandske konkurrenter.

For den danske industri udgjorde energiudgif-

terne 7,9 pct. af den samlede produktionsværdi 

i 2014, mens energiudgifterne udgjorde 13,4 

pct. af produktionsværdien blandt udenlandske 

handelspartnere. Energiudgifterne er eksklusive 

afgifter og PSO. Tallene indeholder både indu-

striens direkte energiudgifter i produktionen og 

de energiudgifter, der er indlejret i halvfabrikata 

importeret fra udlandet.

Energiudgifter i Danmark og udlandet 2017, 

DAMVAD Analytics for Energistyrelsen, marts 

2017.

Kilde: Energistyrelsen, www.ens.dk 
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Slut med gammel faremærkning af kemikalier
Efter den 1. juni 2017 må kemikalier med de 

gamle orange faresymboler ikke længere sæl-

ges. Forhandlere, der stadig ligger inde med 

kemikalier med gammel faremærkning, skal 

derfor sørge for at få skiftet de gamle etiketter 

ud med nye eller trække produkterne tilbage 

fra markedet.

Siden 1. juni 2015 har alle leverandører af 

klassifi cerede og faremærkede kemikalier skulle 

klassifi cere og mærke i overensstemmelse med 

CLP forordningens regler. CLP er den engelske 

forkortelse for klassificering, mærkning og 

emballering. Kemikalier, der allerede var på 

markedet før den 1. juni 2015 med gammel 

faremærkning, har dog måtte sælges i forhand-

lerleddet frem til 1. juni i år. Denne to-årige over-

gangsperiode har gjort det muligt at få solgt ud 

af større partier og restlagre af kemikalier med 

gammel faremærkning.

Kemikalieagenturet (ECHA) lancerede den 

28/4 en hjemmeside med mere information til 

forhandlere: https://echa.europa.eu/clp-2017.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Klimaværktøj til bedre sikring mod oversvømmelser 
Med en forbedret udgave af klimatilpasnings-

værktøj ”Havvand på land”, kan bl.a. virksom-

heder nu se, hvor havvandet vil stige sammen 

med ændringer af klimaet.

Klimaforandringerne betyder, at der vil være fl e-

re ekstreme vejrhændelser i form af oversvøm-

melser fra hav, storme og regnskyl. Med nye 

data fra Danmarks hydrologiske højdemodel er 

værktøjet ”Havvand på Land” blevet forbedret 

og kan mere detaljeret end tidligere visualisere, 

hvor havvandet vil trænge ind afhængig af 

vandstanden i havet, og værktøjet kan således 

anvendes til at identifi cere hvilke områder, der 

potentielt er i fare for oversvømmelse.

Ved at zoome ind på klimaværktøjets kort, så 

kan konsekvenserne af en stigende vandstand 

i lokalområdet ses.

Klimaværktøjet kan ses på: www.klimatilpas-

ning.dk  

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Miljøledelse giver ikke færre påtaler 
Virksomheder, som arbejder med miljøledelse, 

er ikke bedre til at overholde miljøreglerne end 

virksomheder, som ikke har miljøledelse. Det er 

konklusionen i en ny rapport fra Miljøstyrelsen

Rapporten bygger på data fra 12.550 virksom-

heder fordelt på 52 kommuner, og analysen 

viser, at de virksomheder, som arbejder med 

miljøledelse ikke nødvendigvis er dem, som får 

færrest påtaler. Der er stor forskel fra branche til 

branche. For kemikalievirksomheder gælder fx, 

at miljøledelse synes at give færre påtaler, men 

især for affaldsbranchen (den største gruppe 

virksomheder i undersøgelsen) gælder den om-

vendte situation, nemlig at affaldsvirksomheder, 

som arbejder med miljøledelse får fl ere påtaler 

end virksomheder, som ikke gør.

Det fremgår af rapporten, at de største og 

mest komplekse virksomheder også er dem, 

der modtager fl est påtaler, samt at antallet af 

tilsyn også har betydning.

Selvom miljøledelse ikke fører til færre påtaler, 

skaber miljøledelse værdi på en lang række 

andre parametre. En anden undersøgelse fra 

Miljøstyrelsen viser, at virksomheder opnår 

både et bedre image, økonomiske og forret-

ningsmæssige fordele, når de arbejder med 

miljøledelse.

Sammenhængen mellem miljøledelse og hånd-

hævelser, Miljøprojekt 1930, Miljøstyrelsen 

april 2017.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk 

Kort nyt
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Albertslund Kommune vil dialogen med de lokale virksomheder.  
Derfor arrangerer kommunen forårskur for erhvervslivet. 

Af Brian Andersen, Erhvervs- Og Udviklingskonsulent

I april 2017 var der forårskur en onsdag morgen 

hos ejendomskoncernen Castellum på Roskilde-

vej i Albertslund, hvor 40 små og store lokale 

virksomheder var mødt op for at netværke og 

blive klogere på verden. Forårskuren er en god 

mulighed for at komme i dialog med kommu-

nen og en mulighed for at blive opdateret på en 

global trend for virksomheder – bæredygtighed.

Den første til at gøre deltagerne på forårskuren 

klogere på bæredygtighed var Martin Manthor-

pe, strategidirektør hos den globale entrepren-

ørkoncern NCC. Han fortalte om, hvordan NCC 

arbejder med bæredygtighed både i forhold 

til miljøet og til at tage et socialt ansvar. NCC 

arbejder både med at bygge efter høje miljø-

standarder, arbejder med talentprogrammer og 

har tydelige principper mod korruption. 

 

Globalt klimaperspektiv
Derefter overtog forhenværende minister Mo-

gens Lykketoft talerstolen. Mogens Lykketoft 

har som afslutningen på en lang politisk karri-

ere været formand for FNs generalforsamling. 

Forårskur i miljøets og 
 dialogens tegn

Han gennemgik de 17 bæredygtighedsmål fra 

FN, som verden har forpligtet sig til at arbejde 

henimod, og løftede klimaperspektivet fra 

virksomhed til globalt plan.

 

I forhold til klimaindsatsen var han delvist op-

timistisk, da Paris-aftalen i 2015 har forpligtet 

landene til at nedbringe CO2 over en årrække.

Men lagde samtidig ikke skjul på sin bekymring 

for Trump-regeringens kurs, hvor den nye præ-

sident har erklæret at ville melde sig ud af de 

klima-aftaler, som Obama-regeringen indgik i.

Lokalt klimaperspektiv
Borgmester Steen Christiansen fortalte herefter 

om indsatsen for bæredygtighed lokalt i Alberts-

lund. Han fremhævede blandt andet bygning M 

i det nye Kongsholmcenter i den sydlige del af 

Albertslund, der er højisoleret, har solceller på 

taget og rummer muligheder for ny teknologi. 

Med blandt andet lyssensorer, der selv justerer 

behovet for belysning. 

Grøn initiativpris for virksomheder
Som en festlig afslutning på forårskuren fik 

Tarpaper Recycling overrakt Grøn Initiativpris for 

virksomheder. Prisen går til virksomheder i Al-

bertslund, der gør en særlig indsats for miljøet.

 

Hos Tarpaper Recycling er man rigtigt gode 

til det med genanvendelse. Man arbejder for 

eksempel med at genanvende gammelt tagpap 

til olie, der er en vigtig del af den asfalt, der 

ligger på vejene.

Borgmester Steen Christiansen overrakte og 

begrundede prisen: “Tarpaper er et godt og 

konkret eksempel på cirkulær økonomi. Tarpa-

per demonstrerer, hvordan en forretningsmodel 

kan bygges op omkring genanvendelse af 

materialer, som får en ny værdi, efter det er 

slidt ned og normalt kasseres”, sagde Steen 

Christiansen, og fortsatte: “Dette er også en 

ny vinkel på, hvordan virksomheder kan have 

fokus på bæredygtighed. Samtidig er Tarpaper 

Recyclings miljøfokus ikke blot ønsker og visi-

oner, men viser både handlekraft og konkrete 

resultater, i kraft af virksomhedens ekspansion 

til Sverige, Tyskland og Finland.”

 

Direktør Karsten Rasmussen modtog prisen på 

firmaets vegne, og takkede for hæderen.

Mogens Lykketoft talte om de globale mål om bæredygtighed, 
mens borgmester Steen Christiansen fortalte om den lokale indsats 
i Albertslund. Foto: Finn Due

En stolt Karsten Rasmussen (tv.) fra Tarpaper Recycling modtager 
Grøn Initiativpris af borgmester Steen Christiansen. Foto: Finn Due
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Brug din fjernaflæsning  
til noget nyttigt!
Overalt i Hersted Industripark kan varmemålingen tilgås via en alm. PC. Det kan du få kontant glæde af 
som fjernvarmeforbruger. Resten af byen er på vej mod smart-aflæsning af fjernvarmen.

Af Christian Oxenvad,  
energirådgiver, Albertslund Forsyning

Sådan gør du:

1.  Find http://www.albertslundforsyning.dk/

selvbetjening

  Her trykker du på den nederste ’Selvbetje-

ning’

2.  Så kommer du til http://ekeyk.albforsyning.

dk/secure/login.aspx?returnurl=%2f Her 

taster du dit kundenummer og dit måler-

nummer. Begge numre finder du på din 

varmeregning
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Albertslund Forsyning 
Vognporten 9

2620 Albertslund
Tlf. 4364 8692

info@albforsyning.dk     
www.albertslundforsyning.dk

3.  Så er du inde! Nu kan du fx følgende:

 a.   Se dit varmeforbrug dag for dag - eller 

måned for måned. Dette eksempel viser 

at weekendsænkning måske ville være 

en god idé. Inden du sætter timeren 

til at skrue op mandag morgen eller 

bedre søndag nat, skal du lige kontakte 

Varmeværket for en aftale herom iht. 

vores Tekniske Bestemmelser, så vi kan 

styre de såkaldte peak-forbrug, der 

kan sammenlignes med myldretiden på 

pendlervejene.

 b.  Sætte alarm på din afkøling med mail 

eller SMS-tjeneste. Hvis fx en eller flere 

termostatventiler sætter sig, vil afkø-

lingen blive ringere, og hvis ringere 

end 39,6 grader vil din straftarif stige. 

Dette kan du undgå ved at overvåge 

afkølingen, der gerne må ligge på 

mindst 39,6 grader i snit - og så handle 

efterfølgende, ligesom hvis alarmerne 

lyser i bilen.

   Obs.I. Der kan være mange årsager til 

utilstrækkelig afkøling. 

   Obs. II. Om sommeren, hvor radiato-

rerne ikke kører, forringes afkølingen. 

Her kan du ignorere alarmerne - eller 

fx. sætte dem til et lavere afkølings-tal 

i perioden maj til september.

Hvis du er i tvivl om din fjernaflæsning, er du 

meget velkommen til at kontakte os. Hvis du har 

adresse i Hersted Industripark og gerne vil have 

sendt en pdf med dine time-aflæsninger (som 

Albertslund Forsyning kan slå op), er du også 

velkommen til at kontakte os. Om få år vil alle 

i Albertslund have timeaflæsning, så online-be-

vidsthed om fjernvarmen kan skabe besparelser 

for både forbrugere i Albertslund - og det store 

fjernvarmesystem, der er koblet sammen på 

kryds og tværs i hele hovedstadsområdet.
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Kender du reglerne  
for  tomgangskørsel?
Din bil, din varevogn eller din lastbil må kun 

holde i tomgang i 1 minut.

Reglerne er, at hvis du skal holde og vente på 

nogen eller noget, så må du kun holde i tom-

gang i 1 minut. Hvis der er nødvendigt for dit 

køretøjs funktion at holde i tomgang, så er det 

tilladt. Eksempler er arbejdende kranvogne, lifte 

og skraldevogne. Kørsel i kø gælder reglerne 

ikke for.

Desværre oplever vi, at folk ikke kender reg-

lerne. De holder i lastbiler og venter i 15-30 

minutter for at kunne komme til at læsse varer 

af eller på, eller de holder i varevogne og spiser 

frokost med motoren tændt, fordi det er koldt 

udenfor.

Det må I ikke. Motoren skal slukkes, mens I 

venter.

Fortæl det videre til jeres ansatte og til de 

vognmænd I har til at levere varer eller de 

håndværkere I bruger på virksomheden.

Reglerne er et forebyggende tiltag, der har 

miljø- og sundhedsmæssig effekt for borgerne, 

virksomhedernes ansatte og omgivelserne.

Kender du reglerne for støjende 
 aktiviteter ved byggeri?
Støjende og støvende byggearbejder, fx 

anvendelse af dozere, gravemaskiner og 

læssemaskiner, betonskæring, asfaltskæring, 

op- og nedtagning af stilladser, sandblæsning, 

højtryksrensning, af- og pålæsning af bygge-

materialer og affald, må ske mandag til fredag 

kl. 7.00-18.00.

Hvis støjende og støvende byggearbejder øn-

skes foretaget udenfor dette tidsrum, skal I søge 

Miljø & Teknik om dispensation.

Du kan læse mere om reglerne for støjende og 

støvende byggearbejder, samt hente et skema 

til ansøgning om dispensation, på kommunens 

hjemmesiden www.albertslund.dk. Skemaet 

sendes til miljo@albertslund.dk senest 14 dage, 

før arbejdet skal udføres.




