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Albertslund Kommune skal kontrollere og sikre, at miljøreglerne overholdes på alle typer af virksomheder.

Af Lars Bertholdt,  
miljømedarbejder

Albertslund Kommune har gennem mange år 

ført miljøtilsyn på virksomhederne, og det vil 

vi blive ved med at gøre. Nye virksomheder 

kommer til, andre flytter til ud af kommunen, 

og mange virksomheder bliver liggende. Vi skal 

føre tilsyn med virksomhederne, fordi reglerne i 

miljølovgivningen kræver det, og fordi det giver 

god mening for miljøet.

Vi oplever nemlig stadig, at ikke alle virksomhe-

der har helt styr på miljøreglerne. Det er uanset 

om der er tale om et lille autoværksted, en større 

fødevarevirksomhed eller handelsvirksomheder 

med lager. Det er derfor vigtigt, at vi kommer 

på miljøtilsyn på alle typer af virksomheder, og 

at vi kommer ofte.

I 2018 konstaterede vi overtrædelse af miljø-

reglerne på 26 % af de besøgte virksomheder.

Vi møder altid virksomhederne med en posi-

tiv dialog om miljøforholdene, og vi oplever 

næsten altid interesse for vores fælles miljø 

Pas godt på miljøet

HUSK
• Sorter jeres affald – mest muligt skal genanvendes – også jeres 

madaffald

• Opbevar jeres farlige affald og kemikalier miljømæssigt korrekt 
– på spildbakke og under overdækning

• Spildbakker skal altid være tomme – tøm dem – hver gang 
efter et spild

• Vaskevand fra gulvvask må ikke hældes i en udendørs rist – den 
er kun til regnvand. Husk også at sige det til jeres rengøringsfolk

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

• Tag hensyn til dine naboer ved støj fra dine aktiviteter på 
virksomheden

✂ ✂
Klip ud og hæng op

✂ ✂
Klip ud og hæng op

og for at gøre en god indsats. Det er vigtigt at 

forebygge forurening og efterleve miljøreglerne.

Vi ved godt, at i en travl og presset hverdag på 

jeres virksomhed, skal tingene ind imellem gå 

hurtigt, men den generelle holdning vi møder 

hos jer er positiv.

 

Vi kan godt i fællesskab gøre det en smule 

bedre. Værn om miljøet i dagligdagen, så vi 

fastholder et godt miljø – både for os og for 

den næste generation. Vi bidrager til miljøet 

med tilsyn på jeres virksomheder.

Spild ved tank.
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Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget udkast til kommunens  
nye elektroniske Vandforsyningsplan 2019-2030.  
Planen er i offentlig høring frem til den 13. maj 2019.  
Du kan se planen på www.albertslund.dk.

Af Anne Adamsen, civilingeniør, ph.d.

Vandforsyningsplanens overordnede mål er 

at opstille rammerne for at sikre tilstrækkeligt 

drikkevand af god kvalitet til alle områder i 

Albertslund Kommune. I vandforsyningsplanen 

er der både nye mål og indsatser, som skal 

udføres i planperioden 2019-2030, og løbende 

driftsmål, som allerede er i gang, og som skal 

fortsætte fremover. Der vil hvert år blive fulgt op 

på, om årets mål og indsatser er blevet udført. 

Målene revurderes hvert fjerde år. 

 

MÅL I VANDFORSYNINGSPLANEN
• Vi skal sikre forsyningssikkerheden 

gennem en stabil og robust vandforsyning
• Vi skal sørge for, at vandkvaliteten er i 

orden, så der er godt drikkevand til alle
• Vi skal sikre, at miljøet ikke belastes unødigt, 

når vi producerer og distribuerer drikkevand
• Vi skal reducere vandspild og sørge for en 

god udnyttelse af drikkevandet

  

Forsyningssikkerhed
Der er en meget høj forsyningssikkerhed i 

Albertslund Kommune. De to lokale vandvær-

ker, Vridsløselille Vandværk og Herstedøster 

Vandværk, producerer ca. 25% af det vand, 

som forbruges i kommunen. Vores primære 

vandforsyning kommer fra HOFORs regionale 

vandværker ved Lejre og Marbjerg, som via 

en trykforøgerstation ved Galgebakken leverer 

vand til kommunen. HOFOR har en reservefor-

syning til kommunen, der leverer vand fra det 

regional vandværk ved Thorsbro via trykforøger-

station ved Vallensbæk mose. I nødsituationer 

kan hele kommunen blive forsynet med vand 

fra værket ved Thorsbro. 

 

Sektionering og renovering af 
ledningsnettet
For at kunne opretholde en stabil og robust 

forsyningssikkerhed er det nødvendigt, at 

ledningsnettets stand er i orden. Samtidig er 

et tæt ledningsnet nødvendigt for at kunne 

reducere vandspild. HOFOR sektionerer i 2019 

deres ledningsnet i syv sektioner. Sektioneringen 

giver dels bedre mulighed for lækagesøgning, 

og dels mulighed for i en forureningssituation 

at afspærre delområder af ledningsnettet, og 

på den måde reducere risikoen for at forure-

ningen spredes. 

 

Vandkvalitet
De almene vandforsyninger forsyner forbruger-

ne i Albertslund Kommune med drikkevand af 

en god kvalitet, som overholder gældende kva-

litetskrav. Drikkevandskvaliteten sikres gennem 

en omfattende kontrol af vandkvaliteten og af 

vandforsyningens processer og anlæg efter et 

fastlagt analyseprogram. På Vridsløselille Vand-

værk er der fundet pesticidrester i varierende 

mængde i alle indvindingsboringerne, men det 

vand, der sendes ud til forbrugerne, overholder 

kvalitetskravene for drikkevand. På sigt ønsker 

HOFOR at etablere nye indvindingsboringer i 

Vestskoven og nedlægge det by-nære Vridslø-

selille Vandværk.

 

Blødgøring af drikkevandet 
Drikkevandet i Albertslund Kommune er hårdt, 

mellem 20 og 25°dH. HOFOR har udarbejdet 

en tidsplan for at blødgøre vandet på deres 

regionale vandværker, så hårdhedsgraden redu-

ceres til ca. 10°dH. Der indføres blødt vand på 

vandværkerne ved Marbjerg, Thorsbro og Lejre 

i hhv. i 2020, 2023 og 2024. Blødgøring af van-

Nye elektronisk 
 vandforsyningsplan

det vil dels øge levetiden af bl.a. kaffemaskiner, 

elkedler, vaskemaskiner og rør, og dels reducere 

forbruget af sæber, shampoo m.m. 

 

Der vil ikke blive etableret blødgøringsanlæg 

på Vridsløselille Vandværk, fordi det skal 

nedlægges, når de nye indvindingsboringer i 

Vestskoven er blevet etableret. 

 

Bæredygtig vandindvinding
For at sikre miljøet ikke tager skade i forbindelse 

med vandindvindingen, er der udarbejdet både 

en lokal og regional bæredygtig indvindingsstra-

tegi. Indvindingsstrategierne tager hensyn til 

vandkvalitet, beskyttelse og bevaring af våd- og 

naturområder samt økonomiske omkostninger 

ved vandproduktionen. På sigt ønsker HOFOR 

at indvinde 1.000.000 m3 vand om året fra nye 

indvindingsboringer i Vestskoven, som vil indgå 

i den regionale vandforsyning. I 2017 blev der 

brugt ca. 1.335.000 m3 i Albertslund Kommune.

 

Miljøvurdering og Offentlig høring
Der er udført screening af vandforsyningsplanen 

for at vurdere, om planen skal miljøvurderes. 

Screeningen viste, at Vandforsyningsplan 2019-

2030 ikke skal miljøvurderes. 

Hvis du har kommentarer til planen, skal 
du inden den 13. maj 2019 fremsende dem  
via hjemmesiden albertslund.dk/høring.
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Albertslund Kommunes mål 
for miljøtilsyn 2018 er nået

Af Lars Bertholdt, miljømedarbejder

I Albertslund Kommune har vi registreret om-

kring 600 virksomheder i vores miljødatabase, 

hvoraf vi vurderer, at omkring 400 virksomhe-

der har miljømæssige aktiviteter, som kræver 

et løbende miljøtilsyn for at holde øje med fx 

affaldssortering, opbevaring og håndtering af 

kemikalier, afledning af spildevand og udled-

ning af stoffer til luften.

Tilsyn 2018
I 2018 gennemførte vi 182 tilsyn på virksomhe-

der, heraf 102 miljøtilsyn, hvor alle miljøforhold 

på virksomheden blev gennemgået. De reste-

rende tilsyn har været opfølgende kontroltilsyn, 

kampagnetilsyn, tilsyn ved klager og akut 

uheld. Vi har besøgt i alt 140 virksomheder 

og 2 husdyrbrug, hvilket matcher de mål, som 

kommunen havde for miljøtilsyn i 2018.

Håndhævelser 2018
Når en virksomhed overtræder miljølovgivnin-

gen, får den en håndhævelse med en frist, og 

vi følger op med et kontroltilsyn, for at se, at 

forholdet er bragt i orden.

Der blev uddelt håndhævelser til alle typer af 

virksomheder, både dem omfattet af bruger-

betaling og de øvrige virksomheder. I 2018 ud-

delte vi 56 håndhævelser, mens der i 2017 blev 

uddelt 63. Det indikerer en positiv udvikling, 

men der er stadig rum for forbedringer. Derfor 

fortsætter vi med ofte at komme på tilsyn på 

alle virksomhedstyper.

68 % af årets håndhævelser blev givet til 

betalingspligtige virksomheder, heraf over 

halvdelen til autoværksteder, og 32 % til øvrige 

virksomheder.

Vi oplever desværre, at det er de samme 

miljøforhold, som igen og igen overtrædes 

af virksomhederne. Igen i år oplevede vi bl.a. 

manglende sortering af affald, problematisk 

opbevaring og håndtering af kemikalier samt 

udledning af stoffer til regn- og spildevand-

systemet.

Tilsynskampagner 2018
I 2018 gennemførte vi to tilsynskampagner 

rettet mod virksomheder med mellemstore 

tanke og mod virksomheder med fedtudskil - 

lere.

Mellemstore tanke

Formålet med kampagnen var at sikre, at de 

eksisterende tanke er lovlige, herunder opfylder 

reglerne til rustbeskyttelse. Derudover var for-

målet at kontrollere, om der er dokumentation 

for, at tanke, der ikke længere anvendes, er 

tømt for restolie og sløjfet korrekt.

Vi besøgte 13 virksomheder. Kampagnen viste, 

at tankene opfylder reglerne for rustbeskyttelse, 

og at tankene er sløjfet korrekt. Vi konstaterede 

derimod, at BBR ikke stemmer med de faktiske 

forhold om tanke på virksomheder. BBR er ef-

terfølgende tilrettet de faktiske forhold.

Fedtudskillere

Formålet med kampagnen var at sikre, at 

fedtudskillere ikke giver anledning til tilstopning 

af kloakken, og dermed forringelse af rensean-

læggets drift. Dette kan sikres ved tilstrækkelig 

hyppig tømning af fedtudskilleren.

Vi har besøgt 9 virksomheder. Vi oplevede, 

at langt de fleste af virksomhederne har en 

fast tømningsordning med et slamsugerfirma. 

Enkelte steder var der en del fedt i udskilleren. 

Det skyldes, at tømning ikke sker tit nok, og 

på de virksomheder er det forlangt at tømning 

sker hyppigere.

Plan for miljøtilsyn 2019
Albertslund Kommune vil fastholde en høj 

miljøprofil, og vi vil fortsætte med at foretage 

miljøtilsyn på alle typer af virksomheder.

TILSYNSMÅL FOR 2019
Albertslund Kommune forventer i 2019 at udføre 
ca. 200 tilsyn: 
• 95 basistilsyn, heraf 49 på betalingspligtige 

virksomheder og 46 på øvrige virksomheder 
• 100 øvrige tilsyn som opfølgende kontroltil-

syn, kampagnetilsyn eller andre tilsyn fx på 
klager og akut uheld

• 4 tilsyn med svømmebade 
• 5 tilsyn med vandværker og trykforøgerstati-

oner

Kommer vi så på tilsyn hos dig i 2019 ?
Hvis vi ikke har været på tilsyn hos dig i flere år, 

er der stor sandsynlighed for, at vi kommer i år. 

Vi varsler som regel miljøtilsyn på din virksom-

hed 14 dage før, vi kommer. Ind imellem kom-

mer vi uanmeldt, for at opleve din virksomhed 

på en helt almindelig dag.

Tilsynskampagner 2019
De to kampagner i 2019 vil dreje sig om støj 

fra varelevering grundet længere åbningstid og 

varelevering på alle ugens dage, samt uvedkom-

mende vand og fejltilslutninger, hvor regnvand 

løber til spildevandskloakken.

Vi fører tilsyn med alle virksomhedstyper. I 2018 udførte vi 182 tilsyn 
på 142 virksomheder, og uddelte 56 håndhævelser.
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Nye bekendtgørelser på 
 affaldsområdet
Affaldsbekendtgørelsen, der er den bekendtgø-

relse, der med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven 

regulerer den miljømæssige håndtering af langt 

størstedelen af affaldsmængderne, er blevet 

ændret.

Det er ”Bekendtgørelse nr. 1759 om affald af 

den 27. december 2018”, der nu er den gæl-

dende bekendtgørelse på området.

Ændringen i forhold til den gamle bekendt-

gørelse består i, at dele af bekendtgørelsen er 

flyttet til en ny bekendtgørelse: ” Bekendtgø-

relse nr. 1753 af den 27. december 2018 om 

affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.”

Der er tale om en ren opdeling af den tidligere 

affaldsbekendtgørelse, og der er således ikke 

tale om betydelige ændringer af indholdet.

Ændringen af bekendtgørelsen har baggrund i 

en resortopdeling mellem Miljø- og fødevaremi-

nisteriet og Energi-, Forsynings-og Klimaministe-

riet foretaget i juni 2015. Ved denne opdeling 

varetager Miljø- og Fødevareministeriet fortsat 

den del af reguleringen, der vedrører krav til 

sikring af miljøet, genanvendelse m.m. Energi-, 

Forsynings- og Klimaministeriet overtog de reg-

ler, der regulerer de strukturelle og økonomiske 

rammer for affaldssektoren og regler om for-

syningskapacitet til destruktion af farligt affald 

og forbrændingssektoren.

Begge bekendtgørelser er trådt i kraft den 1. 

januar 2019.

Kilder: Miljøstyrelsen og Energistyrelsen.

Lovnyt

Mindre miljøbelastende affalds
håndteringsvirksomheder – nye regler
Miljøstyrelsen har sendt Bekendtgørelse om 

miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i of-

fentlig høring med frist for høringssvar mandag 

den 15. april 2019.

Bekendtgørelsen fastsætter regler om anmel-

delse af etablering, udvidelse, ændring og 

om drift af affaldshåndteringsvirksomhed. 

Bekendtgørelsen omfatter mindre miljøbela-

stende godkendelsespligtige virksomheder, der 

i dag er omfattet af en række K-listepunkter på 

bilag 2 til Bekendtgørelse om godkendelse af 

listevirksomhed. 

Med den nye affaldshåndteringsbekendtgørel-

se tages disse virksomheder ud af listen over 

godkendelsespligtige virksomheder og under-

lægges krav i den nye bekendtgørelse. Dette 

medfører, at de berørte virksomheder i fremti-

den alene skal anmelde deres aktiviteter efter 

reglerne i den nye bekendtgørelse i stedet for at 

ansøge om en individuel miljøgodkendelse som 

hidtil. Bekendtgørelsen bygger overvejende på 

eksisterende standardvilkår i bekendtgørelse om 

standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Det overordnede formål med bekendtgørelsen 

er at opnå byrdelettelser i forhold til det gælden-

de system og at reducere sagsbehandlingstiden, 

så virksomheder hurtigere kan etablere sig, 

ændre eller udvide. I stedet for at ansøge og få 

individuel miljøgodkendelse skal virksomheden 

anmelde sig og kan herefter gå i gang efter 6 

uger, hvis myndigheden ikke har indsigelser 

mod det anmeldte.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Ny bekendtgørelse om støj  
fra vindmøller 
Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller er re-

videret. Den nye bekendtgørelse trådte i kraft 

den 13. februar 2019.

Bekendtgørelsen er blevet ændret på baggrund 

af en række EU-domme. Bekendtgørelsen er i 

samme forbindelse revideret med mindre tek-

niske ændringer.

De gennemførte ændringer er bl.a.: Styrket 

regulering af tydeligt hørbare toner, differen-

tiering mellem lydisolationstal for sommerhus-

områder og for almindelige boliger og justering 

af beregningsmetode for lydudbredelse over 

vand. 

Bekendtgørelse nr.135 om støj fra vindmøller 

af den 7. februar 2019.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

§§ §§

§§§
Fortsættes side 6 }
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Plastdirektiv på vej – stop for engangsplast  
Der er opnået enighed om et forslag til plast-

direktiv mellem EU-medlemslandene, EU-par-

lamentet og EU-kommissionen. Plastdirektivet 

indeholder regler, der forbyder engangsbestik, 

engangstallerkner, vatpinde, og sugerør af plast. 

Desuden indeholder det regler om, at plastlåg 

på flasker og kartoner skal sidde fast på embal-

lagen, så plastlåget ikke smides i naturen. Det 

vurderes, at forbuddet vil nedbringe mæng-

derne af plastaffald på de europæiske strande 

med omkring 17 procent. Direktivet indeholder 

også regler om, at producenter og importører 

af cigaretfiltre, engangskopper, fødevarebehol-

dere, indpakningsposer, vådservietter, balloner 

og fiskeredskaber med indhold af plastdele får 

et producentansvar, og skal være ansvarlig for/

betale for indsamling og affaldsbehandling af 

deres produkter.

Direktivet forventes formelt at blive vedtaget i 

løbet af foråret 2019.

Kilde: Miljøstyrelsen,  

www.mst.dk

Kort nyt

} Fortsat fra side 5

Vejledning om håndtering af  
bygge og anlægsaffald
Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning om 

håndtering af bygge- og anlægsaffald. Bygge- 

og anlægsaffald udgør ca. en tredjedel af den 

samlede affaldsmængde i Danmark.

Vejledningen beskriver, hvordan byggeaffaldet 

håndteres korrekt, så man undgår skader på mil-

jøet og sundheden og sparer på ressourcerne.

Håndteringen af bygge- og anlægsaffald 

fore går i følgende fire trin, som vejledningen 

gennemgår:

• Gennemgang af bygningen og klassificering

• Anmeldelse

• Sortering

• Efterfølgende håndtering: Behandling og 

bortskaffelse

Vejledningen er især målrettet til bygherrer, 

entreprenører, håndværkere og kommuner.

Lovnyt  fortsat

Vejledningen findes på: https://mst.dk/me-

dia/169578/vejledning-om-haandtering-af-byg-

ge-og-anlaegsaffald.pdf.

 

Vejledning om håndtering af bygge- og an-

lægsaffald, Miljøstyrelsen, 1. udgave, december 

2018.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

§§§

§ §§
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Skærpet straf for at sælge ulovligt legetøj
Ulovlige kemikalier i legetøj som squishies, slim 

og bolde har vist, at der er et behov for at kunne 

slå hårdere ned på importører og producenter, 

som sælger ulovligt legetøj. Tidligere har til-

synsmyndigheden kun kunnet politianmelde 

overtrædelser begået med forsæt, men ofte har 

det vist sig vanskeligt at bevise, at nogen har 

overtrådt reglerne med vilje. Med de ændrede 

regler er det nu muligt også at straffe, når im-

portører og producenter sløser med tingene, 

og tilsynsmyndigheden får lettere ved at løfte 

bevisbyrden. Dermed bliver grundlaget for en 

politianmeldelse nemmere.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet, 

https://mfvm.dk 

Folketinget aftaler samarbejde om plastik 
Alle Folketingets partier er enige om, at mindre 

plastik skal gå til spilde, og at plastik skal gen-

anvendes i vidt omfang. Partierne har indgået 

en samarbejdsaftale om plastik.

Regeringen præsenterede sin plastikhandlings-

plan ”Plastik uden spild” i december 2018. 

Den samarbejdsaftale, som netop er indgået, 

medfører bl.a. en øget opmærksomhed på bæ-

redygtigt design af plastikemballage, reduktion 

af forbruget af kildevand på flaske samt styrket 

viden om mikroplast. Aftalen fastlægger også, 

at parterne løbende skal drøfte reduktion af 

plastikforurening, mere genanvendelse og 

cirkulær økonomi.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Muligt dansk forbud mod fluorerede stoffer i pap og papir
til fødevarer
Muffinforme, poser til mikroovnspopcorn, 

pizza bakker og andet pap og papir til fødevarer 

kan indeholde organiske, fluorerede forbindel-

ser. Det er stoffer, som kan bruges til at gøre 

materialer fedt- og vandafvisende. Men stof-

ferne er svært nedbrydelige, og nogle af dem 

ophobes i dyr og mennesker. Derudover er flere 

af stofferne mistænkt for at være hormonfor-

styrrende, kræftfremkaldende og skadelige for 

immunforsvaret.

Miljøministeriet påtænker at indføre et dansk 

forbud mod disse stoffer. Forbuddet skal gælde, 

indtil der kommer EU-regulering af stofferne. 

Fødevarestyrelsen har længe frarådet at bruge 

organiske, fluorerede forbindelser i fødevare-

kontaktmaterialer, og dele af detailhandlen har 

frivilligt udfaset stofferne.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 

(EFSA) offentliggjorde i december 2018 en 

ny risikovurdering af de to fluorstoffer PFOS 

og PFOA. EFSAs konklusion var, at mennesker 

kan tåle langt mindre af de to stoffer end 

hidtil  antaget, før der er en risiko for negativ 

påvirkning.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,  

https://mfvm.dk

Giftinformation  UFIkoder på etiketten
Formålet med reglerne er, at Giftinformatio-

nerne skal kunne give øjeblikkelig vejledning 

i nødsituationer ved uheld med kemiske blan-

dinger. 

Kommissionens forordning (EU) 2017/542 af 

22. marts 2017 indeholder reglerne om indbe-

retning af giftige indholdsstoffer til de nationale 

Giftinformationer – i Danmark Giftlinjen.  Ind-

beretningerne gælder blandinger, der er klas-

sificerede farlige pga. sundhedsfare eller fysisk 

fare. Det er importører og downstream-brugere, 

der skal indberette (downstream brugere er 

f.eks. virksomheder, der fremstiller vaske- og 

rengøringsmidler, maling, lim, legetøj, elektro-

nik eller møbler).

Indfasningen af reglerne i forordningen vil ske 

trinvist. Således er den første frist for indbe-

retning den 1. januar 2020 for blandinger, der 

markedsføres til forbrugere.

Med de nye regler vil der blive indført en såkaldt 

Unique Formula Identifier (UFI). UFI-koden er en 

unik kode, der entydigt sammenkobler oplysnin-

gerne indberettet om den specifikke blanding.

UFI-koden kommer til at skulle fremgå tydeligt 

af etiketten, så den let kan findes i en nødsitua-

tion. Giftlinjen kan ved indtastning af UFI-koden 

let finde frem til blandingens sammensætning 

og vejlede ved opkald.

Kilde Miljøstyrelsen, www.mst.dk 



8

Klima og landbruget
Danmark skal i 2050 optage lige så meget 

drivhusgas, som der udledes. Det fremgår af 

Energiaftalen fra juni 2018. Her blev det fast-

lagt, at Danmark skal være klimaneutralt. Målet 

stiller store krav til alle sektorer – også landbru-

get, hvor det, med de virkemidler man kender 

i dag, kan være vanskeligt helt at forhindre 

drivhusgasudledninger fra husdyr og gødning 

samt sikre optag i jord og skov. Regeringen har 

i forbindelse med klima- og luftudspillet afsat 

90 mio. kr. til forskning i nye klimaløsninger i 

landbruget.

For at nå målene har regeringen, Landbrug & 

Fødevarer og Økologisk Landsforening indgået 

et partnerskab, som skal analysere, hvordan 

landbruget konkret kan bidrage til at opfylde 

Danmarks reduktionsmål for 2030 og målet 

om klimaneutralitet i 2050. Partnerskabet vil 

bl.a. undersøge, hvordan der kan udvikles en 

model for klimaregnskaber på bedriftsniveau. 

Modellen skal være et nyttigt værktøj for den 

enkelte landmand og udnytte de data, der 

allerede indberettes.

Kilde: Miljø- og fødevareministeriet  

Tilskud til grønne teknologiprojekter    
Mange idéer til grønne teknologiprojekter 

bliver ført ud i livet ved hjælp af tilskud fra det 

Miljøteknologiske Udviklings- og Demon stra-

tions program (MUDP). Virksomheder kan søge 

om støtte til projekter om grøn teknologi. MUDP 

har indkaldt ansøgninger for 2019.

Der er samlet afsat ca. 88 mio. kr. til fordeling 

i 2019, og der kan søges tilskud til: 

• Demonstration af miljøteknologiske løs-

ninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter)

- ansøgningsfrist er 20. august 2019 kl. 12.00

• Udvikling-, test og demonstration af nye 

miljøteknologiske løsninger 

- ansøgningsfrist er 10. maj 2019, kl. 12.00

MUDP ser i 2019 blandt andet behov for nye in-

novative løsninger inden for følgende områder:

Bæredygtige byer, Cirkulær økonomi, 

Udfasning af kemi med negativ påvirk-

ning af natur, miljø, klima og mennesker, 

Plastikområdet, Partikelforurening og 

Digitalisering

Se opslaget for 2019: https://ecoinnovation.dk/

tilskud/soeger-du-tilskud-under-mudp/aktuel-

le-opslag/mudp-opslag-2019/ 

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk 

Kemiske stoffer i gratis reklamegaver
En fællesnordisk kontrolundersøgelse, støttet 

af Nordisk Ministerråd, har vist, at 25 procent 

af gratis reklamegaver ikke opfylder kravene 

til kemiske indholdsstoffer og/eller mærkning. 

De undersøgte produkter var kuglepenne, 

elektriske og elektroniske produkter, legetøj, 

tasker m.m.

Flere end 100 fi rmaer blev kontrolleret ved 

projektet, der omfattede ca. 250 produkter. 

Særligt gadgets af blød plast indeholdt ulovlige 

kemikalier, men også legetøj og elektroniske 

produkter indeholdt kemikalier over grænse-

værdierne. Projektet afrapporteres i sin helhed 

i maj 2019.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk  

Affaldsmærke på emballage 
En dansk virksomhed, Naturli’ har som den før-

ste mærket sit produkt, så man kan se, hvordan 

emballagen skal genbruges.

På bagsiden af emballagen er et pikto gram 

for ”hård plast”. Pikto gram met er udviklet af 

Miljøstyrelsen, Dansk Affaldsforening, KL og 

innovationsbureauet futu. Der fi ndes i alt 89 

forskellige piktogrammer. Piktogrammerne 

blev lanceret i 2017, og 61 ud af landets 98 

kommuner bruger i dag piktogrammerne på de 

kommunale genbrugsstationer, så man kan se 

hvilket affald, der skal i containerne.

Kilde: Miljøstyrelsen, 

www.mst.dk 
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Torsdag den 24. januar var mere end 300 virksomheder fra otte Vestegnskommuner, herunder Albertslund 
Kommune samlet til kick-off arrangement i Kulturhuset Kilden i Brøndby. Kommunerne vil sammen med 
Google Succes Online hjælpe virksomhederne til at forbedre deres digitale færdigheder.

Af Brian Andersen, erhvervskonsulent

Mens de største danske virksomheder typisk har 

ressourcer til også at have fokus på den digitale 

del af forretningen, så forholder det sig ofte 

anderledes med små og mellemstore virksom-

heder, som ikke i samme grad prioriterer digitale 

redskaber. Ofte fordi de ikke har ressourcerne 

eller færdighederne. Men det skal et nyt stort 

initiativ imidlertid gøre noget ved.

Kick-off - digital udviklingsrejse
Kick-off arrangementet er starten på et forløb, 

der skal bringe de små og mellemstore virksom-

heder et skridt videre i forhold til den digitale 

del af deres forretning. Det sker ved, at 1.000 

virksomheder fra Vestegnen i den kommende 

tid deltager i forskellige workshops i emner 

som søgemaskineoptimering, webshop eller 

nyhedsbreve, og torsdag var cirka 300 af disse 

altså samlet i Kulturhuset Kilden i Brøndby for at 

starte deres kurser op med et skud inspiration.

Malou Aamund, direktør for Google Danmark, 

var mødt op for at ønske virksomhederne held 

og lykke på den digitale udviklingsrejse:

Digital oprustning på Vestegnen

”Hvor er det imponerende med det her frem-

møde. Der er rigtig mange, der har vist interesse 

for det her, og der er også mange, der er på 

venteliste. Det tegner positivt for hele regionen, 

at der er den her sult for være med.”

Men der er også noget at gå i gang med, var 

budskabet fra Malou Aamund:

”Vi har lige fået lavet en undersøgelse, hvor 

næsten to ud af tre små og mellemstore virk-

somheder siger, at de ikke har de fornødne 

digitale kompetencer. Men det er noget, virk-

somhederne gerne vil lære og gøre noget ved. 

Ved at I er mødt op her i dag, er I en del af den 

her bølge.”

Styrket værktøjskassen 
Der var så mange deltagere i kick-off arrange-

mentet, at flere måtte stå rundt langs væggen 

i festsalen, mens talerne indtog scenen. Bagerst 

i salen havde Jimmy Lindström fra Brøndbyvirk-

somheden Lightsupply Aps, en enkeltmands-

virksomhed, der tilbyder forskellige former for 

bæredygtig lysteknologi, slået sig ned.

I grunden er Jimmy Lindström blot nysgerrig 

efter at høre, hvad Google har at fortælle, men 

der er dog et enkelt konkret sted, han håber, 

at få nogle praktiske idéer med fra forløbet:

”Jeg har ikke nogen webshop. Meget af det, 

jeg har lavet er på projektbasis og er dermed 

skræddersyet, men det kunne godt være, at 

nogle af de produkter, jeg har, ville passe til en 

webshop. Så jeg dermed kunne komme ud til 

en bredere kundegruppe.”

Kommunerne på Vestegnen og Google Succes 

Online afholder kurser i løbet af marts måned. 

De fleste af kurserne er overbookede. Kan du 

ikke nå at tilmelde din virksomhed til møderne 

i marts, er der planlagt flere kurser i efteråret. 

Så hold et vågent øje med https://googlesuc-

cesonline.dk/event/dinvirksomhedonline og 

https://albertslund.dk/erhverv når der kommer 

nye kurser til efteråret. Pladserne bliver hurtigt 

udsolgt!
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Projekt ”Flere skal med” 

Af Fatiha Lassri, 
projektleder Jobcenter Albertslund 

Jobcentret har siden 2017, med støtte fra Styrel-

sen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), 

været med i Projekt ”Flere skal med”. STAR 

udvalgte 121 borgere til projektet, hvoraf 41 

borgere blev vurderet i stand til at deltage aktivt 

i projektets beskæftigelsesrettede indsats. De 

resterende blev på grund af sociale problemer 

henvist til anden støtte i kommunen.

Indsatsen i projektet bygger blandt andet på en 

viden om og tro på, at der er en plads til alle, 

og at borgere, der i dag er langt fra arbejds-

markedet, har mulighed for at bidrage, hvis der 

etableres det rette jobmatch.

Hjælp til borgere, der er ”kørt fast i 
systemet”
Borgeren har sammen med den enkelte sagsbe-

handler, og borgerens personlige jobformidler 

lagt en plan for den beskæftigelsesrettede 

indsats udfra den enkelte borgers egne ønsker 

om job og arbejde. Vi har erfaret, at selv for 

borgere der har deltaget i flere praktikker, kan 

det at tage udgangspunkt i borgernes egne 

ønsker og erfaringer, rykke borgere, der oplever 

at være ”kørt fast i systemet”.

Med tæt opfølgning ude i praktikken, hvor 

man i samarbejde med arbejdsgiver og bor-

ger løbende har justeret arbejdsopgaver og 

arbejdstid, har jobcentret hjulpet borgere med 

problemer ud over ledighed med at udvikle og 

optræne den enkelte borgers kompetencer, 

både personligt og fagligt. 

Lønnede timer, anerkendelse og 
motivation 
I samarbejde med den enkelte virksomhed har 

jobcentret fra starten af talt med arbejdsgiverne 

om lønnede timer i forbindelse med praktikken. 

Jobcentret oplever, at virksomhederne ønsker 

at være med til at udvikle borgerens sociale og 

faglige kompetencer. Vi oplever også, at flere 

arbejdsgivere er villige til at udbetale løn for 

borgerens effektive arbejdstid, hvis borgeren 

udfører arbejdet svarende til en almindelig 

ansat.

Det at arbejde med lønnede timer gør, at mange 

borgere oplever sig set, værdsat og anerkendt 

på en helt anden måde, end når der er tale 

om almindelige praktikker. De kan opleve en 

ny relation til arbejdsgivere og kolleger, og de 

kan begynde at få ambitioner på egne vegne. 

De oplever kort sagt ofte at blive set på som 

helt almindelige medarbejdere, hvilket er en 

afgørende motivation for en borger, der i lang 

tid har været udenfor arbejdsmarkedet. 

Projektet stopper august 2019
Selvom projektet afsluttes i august 2019 fort-

sætter Jobcentret med at arbejde målrettet for 

at hjælpe borgerne med at få helt eller delvist 

fodfæste på arbejdsmarkedet i samarbejde med 

potentielle virksomheder, som ønsker at tage 

et medansvar i forhold til at støtte borgeres 

udvikling af sociale og faglige kompetencer.

Projekt ”Flere skal med” er en indsats over en 2-årig periode, hvor aktivitetsparate kontanthjælps-
modtagere med mere end 5 års samlet ledighed, skal have en virksomhedsvendt indsats rettet mod 
 ordinære timer, med det formål at understøtte, at flest mulige borgere opnår helt eller delvist fodfæste  
på arbejdsmarkedet.

Hvis din virksomhed har lyst til at høre 
mere om projektet, så er du velkommen 
til at kontakte projektleder Fatiha Lassri 
på 4368 7425.
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Albertslund Kommune har stiftet en ny pris for at skabe fokus på vigtigheden i at virksomheder tager 
lærlinge og skaber praktikpladser. Fredag den 1. marts blev der således skrevet historie, da Lindpro blev 
den første modtager af prisen som Årets Praktik- og Læreplads.   

Af Janus Enemark Nissen,  
kommunikationsansvarlig

”I viser vejen for unge mennesker og andre 

virksomheder. Det er vigtigt. Samfundet har 

brug for unge, der vælger faguddannelserne og 

virksomheder, der tager dem ind i praktik- og 

lærlingeforløb.”

Sådan sagde borgmester Steen Christiansen 

inden han fredag den 1. marts overrakte prisen 

som ”Årets Praktik- og Læreplads” til Lindpro. 

Virksomheden med hovedsæde i Albertslund 

leverer ydelser, der spænder bredt fra tekniske 

installationer, intelligente bygningsinstallationer 

og energioptimering til sikringsløsninger.

Over 100 lærlinge på landsplan
Lindpro har adresser flere steder i landet og har 

samlet set over 100 lærlinge. Tilknyttet adressen 

i Fabriksparken i Albertslund er 47 lærlinge. De 

fleste af dem var tilstede fredag den 1. marts, 

da virksomheden fik overrakt prisen.

Ved overrækkelsen takkede direktør i Lindpro, 

Klaus Fibiger, alle i virksomheden for indsatsen, 

der er grundlæggende for, at Lindpro er en 

 attraktiv praktik- og lærlingeplads. Han takkede 

også Albertslund Kommune, fordi prisen er med 

til at sætte fokus på dagsordenen; at sikre lære- 

og praktikpladser i fremtiden. Den er vigtig, for 

som Klaus Fibiger sagde:

”Potentielt set mangler vi 70.000 praktik- og 

lærlingepladser på landsplan over de næste  

år.”

Ved prisoverrækkelsen nævnte Steen Christi-

ansen ikke blot antallet af lærlinge, han lagde 

også vægt på de indsatser virksomheden gør 

for lærlingene:

”Det hele starter med fokus fra topledelsen. 

Uden det, kan man ikke drive det så flot og vidt, 

som I gør her hos Lindpro. Ikke nok med, at I 

tager mange lærlinge, så de kan blive dygtige 

svende. I gør også en stor indsats for dem, mens 

de er her. Med lærlingestrategi, kvalificerede 

lærlingeansvarlige, mentorer, lærlingeklubber 

og -udvalg.”

På hjemmesiden skriver Lindpro desuden 

om deres fokus: ”Hos Lindpro tager vi vores 

samfundsansvar alvorligt. Også når det gælder 

om at uddanne kompetente håndværkere og 

teknikere til os selv og resten af branchen. 

Vi har konstant over 100 lærlinge tilknyttet 

med en lærlingeansvarlig, der varetager deres 

Lindpro viser vejen

interesser. Vi er meget stolte, når en af vores 

lærlinge ønsker at udnytte sine muligheder ved 

eksempelvis at læse videre eller søge udfordrin-

ger hos Lindpro.”

Summen af det hele har virksomheden altså 

nu fået en pris for. Og borgmester Steen 

Christiansen håber, at det kan inspirere andre 

virksomheder til at etablere flere lærlinge- og 

praktikpladser. Det synspunkt deler formand 

for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Lars 

Gravgaard Hansen, der også deltog ved over-

rækkelsen. Han sagde ved den lejlighed:

”Hver eneste nyetablerede lærlingeplads er et 

skridt i den rigtige retning.”

Direktør i Lindpro, Klaus Fibiger, borgmester Steen Christiansen og ansvarlig for elektriker
lærlingene Janne Bjørnstrup med pris og blomster.
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Grøn initiativpris 2018 til Nobina 
Årets grønne initiativpris er netop blevet tildelt 

busselskabet Nobina, der har hovedsæde i 

Hersted Industripark i Albertslund Kommune. 

Busselskabet Nobina har netop åbnet et nyt 

showroom i Albertslund. Og netop det showro-

om udgjorde rammerne for uddelingen af årets 

grønne initiativpris, som Albertslund  Kommune 

har uddelt siden 1996. Og det var ikke en tilfæl-

dig ramme, for prisen gik i år netop til Nobina, 

fordi de sætter grønne hjulspor.

Albertslund Kommune uddeler prisen til en 

virksomhed, der gør noget særligt for vores 

fælles miljø. Og prisen gives ud fra de 3 kriterier:

• Miljøeffekt på kort eller lang sigt

• Demonstrationsværdi

• Nytænkning

Nobina lever faktisk op til alle tre kriterier, fordi 

de går forrest indenfor grøn transport. De går 

forrest i bestræbelserne på at skabe byrum med 

mindre støj, mindre CO2- og partikelforurening 

og bidrager samtidig til at reducere trafikbelast-

ningen i vores samfund.

Det var borgmester Steen Christiansen, der 

overrakte prisen til Nobina og han lagde sær-

ligt vægt på, at Nobina fik prisen på grund af 

projektet LINC, hvor Nobina tester førerløse 

busser i Loop City. I tilknytning til den kom-

mende letbane.

Men han fremhævede også, at Nobina tager 

ansvar for at gå forrest med at få busser fra 

diesel over på el, brint og biomasse. Og nævnte 

desuden deres indsats med LED-lys på central-

værkstedet og busparkeringsanlægget.

Han sluttede af med disse ord inden han over-

rakte diplomet, der er et bevis på en særlig grøn 

indsats og indstilling:

"Med andre ord sætter Nobina ikke bare grønne 

hjulspor, de tager også både kunder og med-

arbejdere med på den grønne rejse. De ting, 

vi gør i dag, betyder noget for i morgen. Vi er 

samlet i et nyt showroom, der kan demonstrere 

fremtiden. Også på den måde viser Nobina 

vejen, som får positiv miljøeffekt, ikke mindst 

på den lange bane."

Fra 2020 uddeler Albertslund Kommune én 

stor virksomhedspris, der samler miljøprisen og 

kommunens beskæftigelsespris.

Stort tillykke til Nobina.




