MILJØ & ERHVERV
– nyt til virksomhederne i Albertslund Kommune

NR. 3 | DECEMBER 2019

Brug stisystemet
til og fra arbejde SIDE 3

Få hjælp til at løse
de ufaglærte opgaver

SIDE 11

Masterplan Hersted 2045
Albertslund Kommune har udarbejdet et forslag til masterplanen for Hersted Industripark,
som sætter retningen for udviklingen af et blandet byområde, og rammerne for hvordan
transformationen kan finde sted.
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spændende udvikling for hele byen.
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En forbindelse med København

området ved stationen udvikles til et bæredyg-

mellemlangsigt. Derfor vil der i årene frem blive

tigt bydelscenter med urban bebyggelse.

gjort en stor indsats for at pleje erhvervslivet og
det stærke iværksættermiljø.

Med letbanen bliver Hersted Albertslunds nye
port mod København og det store regionale

En bydel under udvikling

fællesskab, Greater Copenhagen. Letbanen vil

Dele af Hersted Industripark er velfungerende,

Målet med masterplanen er, at skabe grundlag

skabe endnu bedre pendlermuligheder, og den

og af den grund kastes fortiden som erhvervs-

for, at Hersted omdannes til en levende bydel

centrale placering åbner for et stort marked.

område ikke bort. Masterplanen støtter op om

med både boliger og erhverv. En bydel der

Det vil skabe vækst til virksomhederne, flere

transformationen fra industri til kontor og ser-

viser hvordan FN’s verdensmål, og et stærkt

arbejdspladser og optimale muligheder for in-

vice samtidig med, at den sikrer gode vilkår og

samarbejde mellem grundejere, virksomheder,

novation og omsætning. Masterplanen bygger

udviklingsmuligheder for eksisterende og nye

uddannelser og borgere, kan sætte ekstra skub

videre på letbanens potentiale, og peger på, at

produktions-, lager- og logistikvirksomheder på

i den grønne omstilling og byens udvikling.
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Brug stisystemet
til og fra arbejde
Dine medarbejdere har mulighed for at cykle til jobbet,
uanset hvor i kommunen din virksomhed ligger.
Af Anders Keldorff, trafikplanlægger

Cykel til kultur- og naturoplevelser
Den nye skiltning henviser til kommunale

I Albertslund Kommune er der dobbelt så

institutioner, kultur- og naturoplevelser i Al-

mange km cykelsti, som der er vej. Kommunens

bertslund. Bor man i Albertslund så ved man,

Vil du vide mere om cykling i Albertslund, kan

stisystem er omfattende, og for de fleste er

at 60% af kommunens arealer består af skove

du besøge kommunens hjemmeside under

det en fantastisk oplevelse af cykle ad stierne i

og grønne områder. Hvis man arbejder på en

”Cyklist i Albertslund”, her kan du finde cykel-

grønne omgivelser.

virksomhed, som ligger i kommunen, er det ikke

stikort og andre cykelrelaterede links.

nødvendigvis en viden, man har. Vi opfordrer

Forbedret skiltning på stisystemet

derfor virksomheder og ansatte i Albertslund

Supercykelstier

For nogle kan det dog være svært at overskue

til at tage cyklen til jobbet og nyde naturen

På stisystemet i Albertslund kan man også

stisystemet, og derfor har Albertslunds kommu-

på vejen.

møde skilte, som viser vej på regionale cykel-

nalbestyrelse besluttet at forny skiltningen på

ruter og de regionale Supercykelstier. Du kan

stierne. Den nye skiltning er lokal, og designet

Man kan også lade cyklen indgå som del af

cykle til og fra Albertslund ad Supercykelstierne

er derfor udført i Albertslund Kommunes mør-

den næste teambuilding eller virksomheds-

Albertslundruten, som ender ved Vesterport i

keblå farve og forsynet med kommunens logo.

tur.

København og ad Ring4-ruten til Lyngby-Taar-

”

Logikken i den nye skiltning er bygget op således,
at man som cyklende og gående bliver guidet i en
retning, og når man så nærmer sig målet, ﬁnder
man skiltet, som henviser til det speciﬁkke mål.

bæk over Ballerup. Fra 2021 kan du også cykle
ad Supercykelsti langs Roskildevej, denne rute
kommer til at hedde Roskilderuten og løber
mellem Roskilde og København. Roskilderuten
i Albertslund bliver omlagt inden afvikling af
Tour de France, som bl.a. køres i København
og Roskilde.

Logikken i den nye skiltning
er bygget op således, at man
som cyklende og gående bliver
guidet i en retning, og når man
så nærmer sig målet finder man
skiltet, som henviser til det
specifikke mål. Hvis man fx skal
ud og se den nye vikingebro i
Vikingelandsbyen, så skal man
vide, at den ligger i nærheden
af Risby. På stisystemet bliver
man guidet til Risby, og når
man ankommer til Risby, bliver
man mødt af et skilt med henvisning til Vikingelandsbyen.
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Udnyt fjernvarmen bedre
– få skik på afkølingen i dit
varmeanlæg!
Afkøling er forskellen i temperaturen på det fjernvarmevand, du modtager, og det der sendes retur.
Det betyder, at vandet skal være koldere, når det går ud, end når det kommer ind.
Jo større forskel i temperatur, desto bedre er du til at udnytte fjernvarmen.
Af Maja Grønkjær, energi- og udviklingskonsulent,
Albertslund Forsyning

altså virkelig penge at spare. Formår du at få
din afkøling over 40° C, vanker der ligefrem en
bonus for god afkøling.

En god afkøling reducerer ikke blot omkostningerne til drift af ledningsnettet og kraftvar-

Hvordan finder jeg ud af, om jeg har

meværkerne, men sparer dig også penge på

dårlig afkøling?

varmeregningen. Hvis du har dårlig afkøling vil

Du kan se på din varmeregning, om du har

måneden for at afdække eventuelle problemer.

din varmeregning nemlig blive dyrere, da der

dårlig afkøling. Det vil fremgå af side 1 på

Afkølingsproblemer er typisk et spørgsmål

opkræves en merudgift for dårlig afkøling. Fak-

regningen, om du har et ekstra forbrug. Se

om dårlig indregulering af dit varmeanlæg

tisk risikerer du op til 15% dyrere varmeregning,

eksemplet på en varmeregning nedenfor, hvor

eller tilkalkede varmeflader. Er problemet fx en

hvis du har dårlig afkøling.

ekstraforbruget inkl. meromkostninger er

tilkalket varmtvandsbeholder, er udgifterne til

markeret med rødt. På side 2 af regningen vil

reparation eller udskiftning hurtigt tjent ind på

du kunne finde afkølingstemperaturen under

den forbedrede afkøling.

EKSEMPEL PÅ DÅRLIG AFKØLING
I 2018 brugte en virksomhed i Albertslund
314 MWh, 11.088 m3 og havde en afkøling
på 13° C.
Det betød en merudgift for dårlig afkøling på
ca. 33.000 kr.
Anbefalet afkøling er 40° C eller derover.

Hvorfor koster det ekstra at have
dårlig afkøling?
Ekstraomkostningen for dårlig afkøling opstår,
fordi varmeværket skal pumpe flere m3 fjernvarmevand ud til forbrugeren for at dække deres
varmebehov, end hvis de har et velfungerende
varmeanlæg. Omkostningen bliver forstærket,
fordi fjernvarmerørene, der fører vandet tilbage
til værket, bliver varmere end nødvendigt, og
dermed går der mere varme tabt i jorden. I
eksemplet har virksomheden en merudgift for
dårlig afkøling på 33.000 kr., men Albertslund
Forsyning ser også eksempler på merudgifter
pga. dårlig afkøling på over 100.000 kr. Forbedrer du din virksomheds afkøling, er der
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”

Faktisk risikerer du
op til 15% dyrere
varmeregning, hvis du
har dårlig afkøling.

”Aflæsninger”.

Har du spørgsmål til afkøling?
Anbefalinger hvis du har dårlig

Du er velkommen til at henvende dig til Al-

afkøling

bertslund Forsyning, hvis du har problemer med

Har du dårlig afkøling, anbefaler vi, at du

afkølingen i dit varmeanlæg. Tlf: 4364 8692

starter med at aflæse dit forbrug én gang om

eller send en mail på: info@albforsyning.dk.

Kort nyt
Miljøtilstanden i Danmark
Miljøstyrelsen har offentliggjort en digital miljø

grafer og figurer. Her ses udviklingen de sene

tilstandsrapport på Internettet. Her kan man

ste år for f.eks. invasive arter, støjforurening,

løbende finde informationer om, hvordan det

drikkevand, affaldsmængder og meget mere.

står til med miljøet i Danmark. Hjemmesiden

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med

formidler resultater fra undersøgelser og må

informationer og data.

Hjemmesideadressen er: www.miljøtilstand.nu

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,
https://mfvm.dk/

linger over hele landet illustreret gennem tekst,

Flere naturområder skal have mulighed for at få støtte
Fødevareministeriet vil sikre, at flere naturom
råder kan modtage støtte under EU’s Land
distriktsprogram, og puljen til dette vil blive
øget med 15 millioner kroner. Hensigten er, at
flere overdrev og naturarealer i nationalparker
skal kunne modtage støtte til, at for eksempel
heste, geder og kvæg kan holde buske og krat
nede. Herved fremmes levevilkårene for sjældne
sommerfugle og andre truede dyrearter, der er
tilknyttet naturtyper som for eksempel enge
og overdrev.
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,
https://mfvm.dk/

188 mio. kroner ekstra til grøn udvikling
GUDP og MUDP får tilsammen en ekstra bevil

GUDP, der støtter udviklingsprojekter inden for

De ekstra millioner skal gå til at udvikle miljøtek

ling via Forskningsreserven på 188 mio. GUDP

landbruget og fødevaresektoren, får 78 mio. kr.,

nologi inden for områder som klimatilpasning

står for Grønt Udviklings- og Demonstrations

hvoraf en pulje på 40 mio. kr. er øremærket til

og vand, ressourceeffektivitet og affald, be

program, og MUDP står for Miljøteknologisk

metoder og teknologi, der kan reducere føde

grænsning af støj- og luftforurening og til me

Udviklings- og Demonstrationsprogram.

varernes klimaaftryk.

toder, der reducerer brugen af farlige kemikalier.

Folketingets partier blev den 6. november 2019

Desuden skal 38 mio. kr. gå til forsknings- og

Med den nye bevilling kan MUDP desuden

enige om fordelingen af Forskningsreserven

udviklingsprojekter inden for økologisk land

styrke sin satsning på fyrtårnsprojekter i fuld

for 2020, der giver den grønne forskning et

brug. Midlerne er et supplement til GUDP´s faste

skala, som kan inspirere andre virksomheder til

markant løft. Som led i aftalen får Miljø- og

bevilling på ca. 200 mio. kr. om året.

at tage nye miljøteknologier i brug.

strationsprogrammer GUDP og MUDP tilsam

MUDP får i alt 111 mio. kr. fra Forskningsreser

GUDP kan findes på: www.gudp.dk, og MUDP

men 188 millioner ekstra til at fremme grøn og

ven til at støtte virksomheders udvikling af nye

på: www.ecoinnovation.dk

miljøvenlig udvikling.

miljøteknologiske løsninger. Med de ekstra

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,

midler råder MUDP i 2020 i alt over 134 mio. kr.

https://mfvm.dk/

Fødevareministeriets to udviklings- og demon

5

Der er fundet flere sprøjtemidler i grundvandet
Hvert år tager Aarhus Universitet temperatu

er dermed en anelse lavere, men er ikke faldet

særligt tre nedbrydningsprodukter fra sprøj

ren på naturens og vandmiljøets tilstand med

som forventet i forhold til de seneste år. I 2017

temidler, som der ikke tidligere er målt for.

NOVANA-rapporten (Det Nationale Overvåg

blev kvælstofudledningen opgjort til 60.000

Som konsekvens af fundene bliver der i 2019

ningsprogram for Vandmiljø og Natur). De

ton. Samtidig viser hovedkonklusionerne i

screenet for ca. 400 stoffer, der ikke tidligere

foreløbige resultater fra rapporterne viser, at

rapporten, at der er flere fund af sprøjtemidler

er undersøgt for i grundvandsovervågningen.

der er blevet udledt 58.000 ton kvælstof til de

i både drikkevand og grundvand end tidligere.

danske kystvande i 2018. Udledningen i 2018

Det skyldes, at der de sidste par år er målt for

Stort potentiale for genanvendelse af plast i erhverv
Der findes et stort potentiale for løsninger,

chen i alt, hvoraf kun 6.010 ton indsamles som

landbruget i alt, hvoraf kun 5.438 ton indsamles

som kan øge genbrug og genanvendelse af

plast. Af de 6.010 ton bliver 5.349 indsamlet til

som plast. Af de 5.438 ton bliver 4.959 ton

plast i bygge- og anlægsbranchen, hotel- og

genanvendelse, hvilket svarer til en genanven

indsamlet til genanvendelse.

restaurationsbranchen samt landbruget. Det

delsesprocent på ca. 17 pct.

viser en ny rapport udarbejdet

Indenfor hotel- og restaurantvirk

for Miljøstyrelsen.

somheder bliver kun en tiendedel
af plastaffaldet i branchen sorte

Rapporten peger på, at genbrug

ret og indsamlet som plast. Dette

og genanvendelse af plast kan

svarer til, at der er ca. 1.300 ton

øges, hvis branchen i højere

plastaffald i branchen i alt, hvor

grad fokuserer på samarbejde

af kun 130 ton indsamles som

på tværs af værdikæden. Det

plast. Af de 130 ton bliver det

kan blandt andet ske ved, at

hele indsamlet til genanvendelse.

leverandører etablerer ordninger

Dette svarer til en genanvendel

for tilbagetagning af emballager,

sesprocent på ca. 10 pct.

så for eksempel flere dunke og
kasser tages tilbage og genbru

Der er en vis usikkerhed forbun

ges frem for at ende som affald

det med opgørelserne.

til forbrænding.
Rapporten: Analyse af nationale
plaststrømme i landbrug, ho

For bygge- og anlægsvirksomhe
der viser undersøgelsen, at kun ca. 21 pct. af

Undersøgelsen viser, at der fra landbrugsvirk

tel- og restaurationsbranchen og bygge- og

plastaffaldet i branchen faktisk bliver sorteret og

somheder kun bliver sorteret og indsamlet om

anlægsbranchen, Miljøprojekt nr. 2084, Miljø

indsamlet som plast. Dette svarer til, at der er ca.

kring 25 procent af den anvendte plast. Dette

styrelsen 2019.

31.600 ton plastaffald i bygge- og anlægsbran

svarer til, at der er ca. 21.000 ton plastaffald i

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Danmark ratificerer Gøteborg-protokollen
Danmark har i oktober ratificeret Gøteborg-pro

Hvert år dør 4.200 mennesker for tidligt i

Da luftforurening er grænseoverskridende,

tokollen, der er en del af Konventionen om

Danmark på grund af luftforurening, og re

er det vigtigt at arbejde internationalt med

langtransporteret grænseoverskridende luftfor

geringen vil indfri sin målsætning og reducere

luftforurening. Regeringen forventer senere

urening, der er en FN-konvention. Gøteborg-

forureningen fra fem luftforurenende stoffer.

på året at fremlægge initiativer til at nedbringe

protokollens formål er at bekæmpe forsuring,

Partikeludledningen skal eksempelvis nedbrin

luftforureningen her i landet.

eutrofiering og ozon ved jordoverfladen. Pro

ges med 33 procent inden 2020.

tokollen blev oprettet i 1999 efter forslag fra
de nordiske miljøministre.
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Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,
https://mfvm.dk/

Nye statsskove optager CO2
Der er rejst over 100 nye statsskove i Danmark
de seneste 30 år. En beregning fra Københavns
Universitet viser, at de nye skove har optaget og
lagret mindst 668.000 tons CO2.
Skove lagrer kulstof i stammer, grene og rødder
og opsuger dermed CO2, når de vokser. Over
100 år optager de seneste tre årtiers skovrejs
ning således mindst 9,7 millioner tons CO2
– heraf vil cirka 5 millioner ton være i skoven i
de levende træer, og resten vil være i træpro
dukter eller have fortrængt fossile brændsler i
energisektoren.
Naturstyrelsen har i løbet af de sidste 30 år
etableret omkring 250 hektar ny statsskov hvert
år. I skovene indgår også åbne områder som for
eksempel bliver til enge og søer, samt områder
der får lov at springe i skov af sig selv.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet, https://mfvm.dk/

OECD-rapport om miljøet i Danmark viser flere problemer
En evaluering af dansk miljøpolitik og 44 an

videreudvikles. Der er blandt andet anbefa

miljømæssig betydning. Dertil kommer blandt

befalinger om nye tiltag er i november blevet

linger om at udvikle en biodiversitetsstrategi,

andet, at luftforureningen i de største byer

afleveret af OECD til den danske regering.

gøre det yderste for at reducere drivhusgas

ligger over de internationale grænser.

udledningerne inden 2030, fortsætte med
Der er ros for omstillingen af energisektoren,

at reducere udledningen af kvælstof samt at

Rapporten: OECD Environmental Performance

samarbejde mellem myndigheder, virksomhe

reducere partikelforureningen. OECD finder

Reviews, Denmark, 2019.

der og civilsamfund om miljøspørgsmål og for

problemer og udfordringer ved biodiversiteten

målene om at skære CO2-udledningen med

og habitatområder er dårligt beskyttede. Der er

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,

70 procent i 2030. OECD er kommet med 44

også dårlig kystnær vandkvalitet og pesticider i

https://mfvm.dk/

anbefalinger til, hvordan dansk miljøpolitik kan

grundvandet samt dyrket landbrug på arealer af

Database over innovationsprojekter – grøn projektbank
Miljø- og Fødevareministeriet har i samarbejde

projekter eller blive klogere på ny teknologi,

om, hvad der er den nyeste viden inden for for

med Innovationsfonden etableret Grøn Projekt

kan man bruge Grøn Projektbank. Det kan være

skellige områder og evt. finde nye samarbejds

bank og samlet ca. 1.000 innovationsprojekter,

projekter om fx højteknologisk rensning af vand

partnere. Derudover skal det være muligt at se,

der har fået offentlig støtte.

og luft, bekæmpelse af madspild eller udvikling

hvad pengene går til, fx inden for vandprojekter,

af nye proteiner.

plastprojekter og projekter om begrænsning af
forurening fra skibsfart.

Grøn Projektbank skal sikre åbenhed og viden
deling om offentligt støttede innovationsprojek

Projektbanken, der er en database, kan hjælpe

ter, hvilket der har været stor efterspørgsel efter.

ansøgere til midler fra Innovationsfonden MUDP

Databasen findes på : www.grønprojektbank.dk

(Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrati
Hvis man som forsker/virksomhed etc. gerne vil

onsprogram) og GUDP (Grønt Udviklings- og

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,

søge inspiration til at komme i gang med nye

Demonstrationsprogram) med at orientere sig

https://mfvm.dk/
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Klimapartnerskab om affald, vand og cirkulær økonomi
Et nyt klimapartnerskab med fokus på affald,

og erhvervslivet. Partnerskabet skal række ud

kan tænkes sammen med regeringens udspil til

vand og cirkulær økonomi skal komme med

til alle centrale aktører i de berørte sektorer.

en klimahandlingsplan.

anbefalinger til, hvordan affaldssektoren og

Drivhusgasudledning fra affalds- og vandsek

vandsektoren kan blive endnu bedre til at

torerne udgør ca. 2 pct. af de samlede danske

reducere deres klimaaftryk. Partnerskabet er ét

udledninger. Regeringen har bedt om at mod

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,

ud af 13 nye partnerskaber mellem regeringen

tage de 13 partnerskabers anbefalinger, så de

https://mfvm.dk/

Støtte til at vise nye veje til klimatilpasning
Projekter i København, Hvidovre, Dragør, Vejle,

Otte kommuner får nu en økonomisk hånds

Projekterne er: Stormflodssikring i Kalvebo

Assens, Hedensted, Middelfart og Randers

rækning på i alt 6,75 mio. kroner. Pengene skal

derne, Udviklingsplan for Dragør Kommunes

Kommuner får tildelt i alt 6,75 mio. kroner fra

gå til at videreudvikle syv pilotprojekter, der hver

kystbeskyttelse, Stormflodsbeskyttelse, der gror

partnerskabet ”Byerne og det stigende hav

med sin tilgang forener behovet for at skabe

med byen, Langtidsholdbar byudvikling i vand

vand” mellem Miljø- og Fødevareministeriet

tryghed ved at beskytte mod oversvømmelse,

kanten, Grundejerne bestemmer – borgerdrevet

og Realdania.

med en lyst til at engagere borgerne, udvikle nye

højvandssikring skaber nye muligheder, Havne

rekreative byrum samt ikke mindst understøtte

laboratoriet – sammen om klimatilpasning og

bæredygtig byudvikling.

Klimabåndet – implementering med kvalitet.

Havvandet stiger, og vi vil fremover opleve

Læs mere om de enkelte projekter på

flere storme og stormfloder. Denne udfordring
skal byerne langs den 7.300 km lange danske

Ud over den økonomiske støtte fra partnerska

kystlinje finde løsninger på.

bet får de udvalgte projekter også mulighed for

www.realdania.dk
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,

at få vejledning fra Kystdirektoratet.

https://mfvm.dk/
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Svanemærket fylder 30 år
Nordisk Ministerråd stifte

Danmark er udbuddet af produkter og services

Udvalget af svanemærkede produkter er

de i 1989 Svanemærket.

med Svanemærket de sidste fem år steget fra

bredt – bl.a. ses mærket på plejeprodukter og

Der er siden 1989 kommet

7.500 produkter i 2014 til over 16.000 produk

makeup, bagepapir, tekstiler og jeans, legetøj,

over 60 produktgrupper,

ter i dag. Samme udvikling gør sig gældende for

inde- og udemøbler, byggematerialer og boliger,

som har mærket. Samtidig

EU's miljømærke (Blomsten), som er vokset fra

tryksager, rengøring, hoteller og bilvaskehaller.

er antallet af svanemærke

lidt over 1.000 produkter i 2014 til mere end

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,

de varer steget kraftigt de seneste år. Alene i

4.500 produkter i 2019.

https://mfvm.dk/

Nye krav til Ecodesign og Energimærkning på vej
Danmark har sammen med de øvrige EU-lande,

ser i EU med 46 mio. tons CO2-ækvivalenter

liarder kWh årligt af det endelige energiforbrug

Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet

om året svarende til omtrent hele Danmarks

i 2020. Og for danske husholdninger er den

vedtaget en række nye krav til 10 forskellige

samlede udledning i dag. Samtidig kommer

gennemsnitlige effekt fra 2013 til 2020 ca.

produktgrupper, som enten skærper eller stiller

europæiske forbrugere til at spare penge – i

9.000 kroner sparet på elregningerne for hele

nye krav til produkternes energiforbrug. De

gennemsnit 1.100 kroner om året.

perioden.

EU’s krav om Ecodesign og Energimærkning

Ecodesign-kravene begrænser produkters

af produkter leverer halvdelen af EU’s energi

forbrug af energi og andre ressourcer gennem

Når kravene får fuld effekt i 2030, ventes de at

sparemål for 2020. Det er mere end nogen

minimumskrav til produkternes energiforbrug.

sænke energiforbruget i EU med 167 milliarder

anden EU-politik og bidrager meget konkret til

Produkter, som ikke opfylder kravene, må ikke

kWh om året, eller hvad der svarer til hele Dan

reduktion af den globale opvarmning og øget

markedsføres i EU.

marks samlede energiforbrug. Samtidig ventes

forsyningssikkerhed. I Danmark sikrer Ecodesign

kravene at reducere udledningen af drivhusgas

og Energimærkning en besparelse på 5,1 mil

såkaldte Ecodesign-krav træder i kraft i 2020
og 2021.
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Kilde: Energistyrelsen, https:ens.dk

VOKS – Planter med omtanke
for mennesker og miljø
Tænk nyt når du skal have planter til din virksomhed – erstat den
almindelige buket med en smuk bæredygtig plantedekoration
specialdesignet til netop jeres virksomhed.
Af Mai Green Petersen, Albertslund Boligsociale Center

bæredygtige planter og plantedekorationer som
erstatning for snitblomster.

VOKS er en nystartet socialøkonomisk virksomhed med rødder i det boligsociale arbejde

”Mange ved ikke, at afskårne blomster har

i Hedemarken i Albertslund. Virksomhedens

et stort CO2-aftryk. Levetiden er kort, og ofte

har et restprodukt eller en lind strøm af tom em-

formål er at få mennesker til at vokse igennem

importeres blomsterne fra fjerne lande, hvilket

ballage, kan det være, at VOKS er interesseret

arbejdet med planter. VOKS tilbyder en tryg og

kræver en lang transport og opbevaring på

i et samarbejde.

lokal træningsplatform, hvor borgere, der er

køl, og der stilles ikke krav til anvendelsen

uden for arbejdsmarkedet på grund af fysiske,

af pesticider og andre kemikalier, der skader

- Vores dygtige plantedekoratører er eksperter

psykiske og sociale udfordringer, kan udvikle de-

grundvandet i dyrkningslandet” siger Benedikte

i at udnytte eksisterende materialer til at skabe

res personlige, sociale og faglige kompetencer.

Preuthun Mortensen.

smukke designs. Det ville være stik imod vores
værdier bare at gå ud at købe nyproducerede

- Vi ved, at det at arbejde med planter og jord

Cirkulær økonomi og genbrug

potter. Der kan være elementer, som vi bliver

har mange dokumenterede gavnlige effekter,

Selvom bare det at erstatte snitblomster med

nødt til at købe til vores produktion, men så

og at det at være med til at skabe noget med

bæredygtige og økologiske planter kan være

er det enten det mest miljøvenlige alternativ

hænderne og opleve, at man lykkes, gør at man

et stort skridt, mener VOKS, at det først rigtigt

på markedet eller lavet af holdbare materialer,

vokser som menneske, fortæller virksomhedens

batter på miljøkontoen, hvis man også fokuserer

så vi kan bruge det år efter år, fortæller VOKS’

direktør Benedikte Preuthun Mortensen.

på, hvad planterne plantes i. Derfor anvender

direktør.

VOKS kun genbrugsmaterialer eller miljøvenAt VOKS er socialøkonomisk betyder, at alt

lige materialer, der kan indgå i et cirkulært

Gode genbrugsmaterialer kan være alt fra tøn-

overskud geninvesteres i virksomhedens formål.

kredsløb, så man minimerer produktionen af

der til tekstiler. Ifølge VOKS er alt, der kan holde

nyt. VOKS er interesseret i at finde ud af, om

vand eller bruges til pynt, interessant.

En grøn mission

byens øvrige virksomheder har restprodukter

Virksomheden ønsker at starte en plantebevæ-

eller overskudsmaterialer, som kan upcycles og

Plantedekorationsabonnement

gelse hos forbrugere og erhverv ved at tilbyde

derved få et længere liv. Så hvis din virksomhed

VOKS har netop lanceret deres plantedekorationsabonnement, som tilbydes til alle

VOKS omsætter en række
af FN’s verdensmål til
praksis i hverdagen. At
være en del af et rummeligt, grønt og meningsfuldt arbejdsfælleskab
skal skabe sundhed og
trivsel, og brugen af
holdbare planter og
genbrugsmaterialer skal
påvirke branchen og forbrugsvanerne i en mere
ansvarlig retning. På den
måde går det sociale og
det økonomiske hånd i
hånd og gøder jorden for flere andre verdensmål. Illustration: Lars Nielsen Sødergren

virksomheder i Albertslund Kommune samt
større virksomheder i Storkøbenhavn. Den nye
socialøkonomiske virksomhed lover, at det ikke
bliver kedeligt at få holdbare og økologiske
dekorationer til receptionen og mødelokalet
fra VOKS. De bruger meget tid på at udvikle
smukke designs, som kan skabe en lige så stor
oplevelse som en buket friske blomster. Har man
et plantedekorations-abonnement, kommer de
og bytter dekorationerne ud løbende, så der
altid er noget interessant og smukt til at byde
kunder velkommen. Og så er dekorationerne
designet, så de kræver minimal eller ingen pleje.
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Brug for alle unge
Behovet for kvalificeret arbejdskraft står højt på virksomhedernes dagsorden.
Det gør det også i Albertslund Kommune, der nu udbygger fundamentet for
uddannelsesvejledning og jobformidling til unge.
Af Gudrun Christensen, udviklingskonsulent

Én indgang for unge
Med en ny strategi, en ny organisering på tværs
og én samlet indgang for unge, der er på vej
i uddannelse eller job, samler kommunen de
kræfter, der skal til for at flere unge får fodfæste
på arbejdsmarkedet. Vejledningsindsatserne
kobles tættere til både skolerne, de sociale
områder og de virksomhedsrettede jobindsatser.
Det hele orkestreres fra en ny enhed Uddannelse
& Job, der har unge op til 30 år i kikkerten.
Medarbejderne herfra møder unge i skolernes
uddannelses- og erhvervsvejledning, ligesom
de kontakter og vejleder alle unge, der ikke går
den lige vej i uddannelse eller job.

Mangler arbejdskraft
I en tid med faldende ledighed og hvor virksomhederne efterspørger arbejdskraft er det desværre også sådan, at færre unge i Albertslund
får en ungdomsuddannelse og ikke umiddelbart
finder fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor
samler kommunen alle gode kræfter om at
hjælpe vores unge videre på deres vej i arbejde.
For de unge, der er særligt udsatte, og som er
i kontakt med flere dele af kommunen, vil vi
arbejde meget mere på tværs. Vi vil i højere
grad end tidligere have et klart fokus på hver
enkelt ung, og vil også lave bedre match med
virksomhederne.

Ny forberedende grunduddannelse

erhvervsgrunduddannelsen og dele af VUC.

gode cv´er og bliver omskolet eller opkvalifice-

Fra 1. august 2019 fik kommunerne ansvaret

Albertslund Kommune henviser en del af byens

ret, så de kommer tættere på arbejdsmarkedet

for at alle unge kommer i uddannelse. Det skete

unge hertil. Nogle finder her nye veje til fagligt

og virksomhedernes aktuelle behov.

samtidigt med, at den nye forberedende grund-

arbejde, men får også bedre muligheder for at

uddannelse FGU åbnede dørene. Her i området

skabe sig et godt liv.

er det FGU-Vestegnen, der modtager de mange
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unge. Her kan de kvalificere sig yderligere,

Find din medarbejder hos os

inden de evt. fortsætter på en erhvervsuddan-

I Uddannelse & Job bliver de unge, der er tæt

nelse, anden uddannelse eller får et job. Den

på arbejdsmarkedet, hurtigt klædt på til aktivt

nye uddannelse erstatter produktionsskolerne,

at søge job. I én indgang får de hjælp til at lave

Kontakt os, hvis din virksomhed mangler
arbejdskraft – eller hvis du vil vide mere om
at tage imod unge i praktik, fritidsjob eller fx
småjobs. Ring eller skriv til 4368 7494 eller
uddannelseogjob@albertslund.dk

Få hjælp til at løse
de ufaglærte opgaver
Er der faglærte medarbejdere i din virksomhed, som bruger tid på at løse ufaglærte opgaver?
Så er jobs til en medarbejder med et socialt frikort måske løsningen.
Af Gudrun Christensen,
udviklingskonsulent

Vær med til at gøre en forskel

Nemt med udbetaling af løn

Medarbejdere med socialt frikort er udsatte

Lønnen skal indberettes af virksomheden til

borgere med sociale problemer eller psykiske

kommunen med oplysning om ansættelses

Job med socialt frikort

vanskeligheder. Sociale problemer kan fx være

periode, udbetalte beløb, og hvem der er kon-

Borgere med socialt frikort kan tjene op til

hjemløshed, stof- eller alkoholmisbrug eller en

taktperson i virksomheden. Lønnen skal derfor

20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår uden at blive

psykisk lidelse – nogle har flere udfordringer

ikke indberettes til indkomstregistret eller til

modregnet i fx kontanthjælp. I virksomheden

på samme tid. Det er altså medarbejdere,

skattemyndighederne.

kan de arbejde få timer om ugen eller løse en

som typisk kommer fra en noget anden hver-

enkelt arbejdsopgave afhængigt af virksomhe-

dag.

Hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid
er 8 timer eller mindre, eller hvis ansættelses

dens behov og muligheder.
Motivationen for at ansætte en medarbejder

forholdet varer mindre end en måned, er der

Dermed kan virksomheden få løst opgaver på

med socialt frikort kan være at gøre en forskel

ikke krav om et ansættelsesbevis.

en fleksibel måde og samtidigt hjælpe socialt

for medarbejderen. At hjælpe en af samfundets

udsatte ind på arbejdsmarkedet.

udsatte kan tilføre virksomheden ny energi

Kontakt til mulige nye medarbejdere

og give de ansatte nye perspektiver. På nogle

Albertslund Kommune tager stilling til hvilke

arbejdspladser giver det et nyt sammenhold.

borgere, der kan få et socialt frikort. Jobcen-

Typiske opgaver

tret hjælper med at matche jeres behov med

Arbejdsopgaverne er typisk pakke- og lager
arbejde, rengøring og oprydning – inde og

Klare aftaler

medarbejderens kompetencer med praktisk

ude, mindre håndværksopgaver, serviceopgaver

Det er nødvendigt med klare aftaler om ar-

støtte.

(gå til hånde), kørsel, kantinearbejde eller fx

bejdet. For eksempel om mødetid eller hvor

kundebetjening.

mange pauser medarbejderen har behov for.

Se mere om socialt frikort på

Eller om medarbejderen kan indgå i det sociale

www.albertslund.dk/socialtfrikort

En medarbejder med socialt frikort træder fx til

fællesskab, om arbejdet skal ske i grupper eller

under ferie, sæsonarbejde eller ved et pludseligt

alene. Det kan også være aftaler om alkohol

Du er også velkommen til at kontakte Alberts-

opstået behov. Det kan også være enkelt

eller forholdsregler i forhold til angst. Andre

lund Jobcenter på tlf. 4368 7400.

stående opgaver af få timers varighed eller fx

eksempler er aftaler om hygiejne, påklædning,

rutineopgaver, som ikke har en stram deadline.

kundekontakt osv.
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November er tid for opkrævning af betaling for miljøtilsyn og
miljøgodkendelser for virksomheder.
Af Lars Bertholdt, Miljømedarbejder

Albertslund Kommune har midt
i november sendt opkrævninger
ud til de virksomheder, hvor vi har
udført miljøtilsyn, foretaget sagsbehandling eller givet en miljøgodkendelse i perioden 1. november
2018 til 31. oktober 2019.
Det er ikke alle virksomheder, der
er omfattet af brugerbetaling for tilsyn. Vi har
besøgt 115 virksomheder i perioden, og der

Ved udarbejdelse af miljøgodkendelse skal

er sendt opkrævninger ud til 50 virksomheder.

virksomheden betale for de timer, der er brugt
på at læse ansøgningen, eventuelle drøftelser

Virksomhederne skal betale for det faktiske

med ansøger, udarbejde miljøgodkendelsen

antal timer, vi benytter på miljøtilsyn og sags-

inkl. evt. rådgiverhjælp, forberedelse til politisk

behandling, dvs. forberedelse af tilsynet, selve

behandling samt høring og offentliggørelse.

tilsynet, udarbejdelse af tilsynsbrev samt eventuel opfølgning på miljøforhold og overtrædelser

Taksten i 2018 var 322,49 kr. pr. time.

af miljølovgivningen.

I 2019 er taksten 328,62 kr. pr. time.
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Avisen tilrettelægges i samarbejde med Brøndby, Glostrup og Solrød Kommuner.
Oplag: 600 stk.
Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S.
Kailow er certificeret under følgende internationale standarder:
ISO 14001 miljøcertificering, ISO 9001 kvalitetscertificering,
DS 49001 CSR-certificering (den danske udgave af ISO 26001
for social ansvarlighed) og OHSAS 18001 arbejdsmiljøcertificering.
Kailow er tilsluttet Global Compact.

Miljø & Teknik, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund, Att. Anne Adamsen

Opkrævning af
betaling for miljøtilsyn

