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ER DET DIN VIRKSOM-
HED, SOM SKAL HAVE 
GRØN INITIATIVPRIS 
2011?
I år får virksomhederne i kom-
munen mulighed for at indstille 
sig selv til Grøn Initiativpris 
2011. 
■ ANNE ADAMSEN • CIVILINGENIØR, PH.D.

Har din virksomhed g jort noget særligt 
for at nedsætte energiforbruget eller 
foretaget klima- og miljøarbejde til gavn 
for din egen virksomhed eller som inspi-
rerer andre (f.eks. kunder, konkurrenter, 
leverandører eller samarbejdspartnere),  
vil vi rigtig gerne høre om det.

Deadline for indstilling
Skriv en kort beskrivelse af, hvad din virk-
somhed har g jort på klima-, energi- eller 
miljøområdet, og hvor store besparelser 
I har opnået. 
Send det til mtf@albertslund.dk senest 
den 25. marts 2011. Skriv „Indstilling til 
Grøn Initiativpris 2011“ i emnefeltet. Du 
kan ringe til Anne Adamsen på tlf. 43 68 
68 45, hvis du har brug for mere informa-
tion.

ALBERTSLUND KOMMUNE 
UDVIDER SAMARBEJDET 
MED VÆKSTHUSET 
I Væksthuset kan din virksomhed få lagt en vækstplan og g jort 
udfordringer til muligheder. 
■ KATRINE BUHL MØLLER • ERHVERVS- OG UDVIKLINGSKONSULENT

Albertslund Kommune udvider samar-
bejdet med Væksthus Hovedstaden. 
Fra den 1. januar 2011 er det kommu-
nerne i regionen, der fi nansierer Vækst-
hus Hovedstadsregionen, og derfor har 
Albertslund Kommune fokus på, hvad 
Væksthuset kan gøre for virksomheder-
ne i Albertslund. 

Hvad kan væksthuset hjælpe med?
Der er væksthuse over hele landet. De er 
sat i verden for at hjælpe danske virk-
somheder med at skabe vækst, eksport 
og jobs. I Albertslund Kommune er det 
Væksthuset i Hovedstadsregionen, der 
aktiverer vækstpotentialet hos virksom-
heder og iværksættere.  

Få hjælp til:
· Ledelse og strategi
· Teknologi og innovation
· Økonomi og fi nansiering
· Internationalisering 
· Salg og Markedsføring

Væksthuset samarbejder med et omfat-
tende netværk af private og offentlige 
aktører samt de lokale erhvervsservice- 
kommuner. Det giver Væksthuset et godt 
overblik over virksomhederne i regionen, 
der sammen med de mange eksisterende 
rådgivningstilbud og ordninger medfører, 
at væksthuset håndplukker de tilbud, der 
på bedste vis hjælper virksomheder til 
vækst. 

For mere information om Væksthu-
set, erhvervsudvikling og den lokale er-
hvervsservice på 
www.startvaekst.dk/vhhr.dk eller 
www.albertslund.dk
Du kan også ringe til Katrine Buhl Møller 
på tlf. 43 68 68 75 og få mere at vide.

Der vil i 2011 blive opkrævet erhvervsaffaldsgebyrer efter samme regler som i 2010. Det fremgår af 
den nye affaldsbekendtgørelse af 23. december 2010. 
■ MERETE WINTHER • KEMIINGENIØR

De landsdækkende regler om opkrævning 
af erhvervsaffaldsgebyr direkte hos den 
enkelte virksomhed har givet anledning til 
undren og frustration hos mange virksom-
hedsejere i 2010. På trods af dette er reg-
lerne for opkrævning af gebyret for 2011 
uændrede i den nye affaldsbekendtgørelse.

Det betyder, at kommunen skal opkræve 
erhvervsaffaldsgebyr for 2011 hos de 
virksomheder, som ligger i kommunen den 
1. januar 2011. Gebyret fastlægges ud fra 
oplysninger om virksomhedernes bran-
chekode og antal ansatte, som fremgår 
af CVR-registeret (Det Centrale Virk-
somhedsregister) den 1. januar 2011.

Hvem er fritaget i 2011?
Reglerne for 2011 er stort set uændrede 
i forhold til 2010. Der opkræves ikke ge-
byrer fra følgende virksomheder:

•  Virksomheder, der to år før gebyråret 
havde en omsætning på under 50.000 
kr. -  for gebyråret 2011 er det 2009

•  Virksomheder registreret i visse bran-
cher der har 0-1 ansatte jf. bilag 7 i 
 affaldsbekendtgørelsen 

•  Virksomheder med visse virksomheds-
former, der har 0 ansatte jf. bilag 8 
punkt 1 i affaldsbekendtgørelsen

Virksomheder, der kan dokumentere, at 
de selv forestår håndtering af alt affald, 
kan søge om fritagelse for gebyret for 
adgang til genbrugspladsen (1-årig fri-
tagelse). 

Kommunen kan desuden fritage virk-
somheder for at betale et eller fl ere 
gebyrer, hvis kommunen vurderer, at 
virksomheden ikke har en egentlig af-
faldsproduktion. 

Du får mere information om muligheder 
for at søge fritagelse, når du modtager 
opkrævningen for 2011.

Status på opkrævninger 2010
1.500 virksomheder i Albertslund er ble-
vet opkrævet erhvervsaffaldsgebyr, der 
dækker kommunens samlede udgifter 
til administration, planlægning og drift 
af affaldsordningerne for erhvervslivet. 
Området skal hvile i sig selv, hvilket bety-
der, at udgifter og indtægter skal være i 
balance over en årrække. 

Kommunen har pt. modtaget ca. 600 
ansøgninger om fritagelser. Den store 
mængde ansøgninger har desværre re-
sulteret i en meget lang sagsbehand-
lingstid, hvilket vi beklager. Som det ser 
ud nu, forventer vi, at alle ansøgningerne 
er færdigbehandlet omkring maj 2011. 

ALBERTSLUND KOMMUNES GEBYRER FOR ERHVERV I 2011

Håndværkere 0 -1 ansatte     7.521,00 1.599,50 9.120,50

Håndværkere 2 -10 ansatte            11.282,00 1.599,50 12.881,50

Håndværkere over 10 ansatte            15.043,00 1.599,50 16.642,50

Øvrige virksomheder              940,00 1.599,50 2.539,50

ERHVERVSAFFALDSGEBYR 
FOR 2010 OG 2011

Gebyr for muligheden 
for at benytte 

genbrugsstation

Gebyr for fælles 
administration 

inkl. farligt affald

Gebyr samlet 
inkl. moms
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ER I EN CARBON 20-VIRKSOMHED?
Albertslund Kommune inviterer virksomheder til sammen med kommunens miljøfolk, energikon-
sulenter og forskere at arbejde med at reducere CO2-udledningen med 20 procent. Projektet 
hedder Carbon 20. 
■ SIGNE MUNCH-PEDERSEN • KOMMUNIKATIONSKONSULENT I GATE 21

Har I lyst til at arbejde med energibespa-
relser, men mangler værktøjer, viden eller 
inspiration til at komme i gang? Kan I se 
en fordel i at dele viden og erfaringer med 
andre virksomheder i et lokalt miljønet-
værk? Eller kunne det være interessant 
for jer at samarbejde med forskere om 
klimainnovation? Så er projektet Carbon 
20 måske noget for jer.

Albertslund Kommune har sammen med 
seks andre Green Cities-kommuner, Aal-
borg Universitet, Danmarks Tekniske Uni-
versitet og Kommunernes Landsforening 
opnået EU-støtte til et treårigt partner-
skabsprojekt, der skal vise, hvordan 100 
ambitiøse virksomheder igennem partner-
skab med kommuner og universiteter kan 
reducere deres CO2-udledning med 20 pro-
cent inden udgangen af år 2013. Projektet 
er netop skudt i gang, og Albertslund 
Kommune indbyder nu fl ere virksomheder 
til at deltage. 

Gratis viden, værktøjer og netværk
Carbon 20-projektet tilbyder en vifte af 
tilbud, der kan understøtte en virksom-
heds klimaarbejde f.eks. en gratis ener-
gigennemgang, gratis værktøjer og hjælp 
til at opgøre virksomhedens såkaldte 
‘carbon footprint’. 

Albertslund Kommune har allerede gode 
erfaringer med at lave energigennem-
gange hos lokale virksomheder og ser 
med Carbon 20-projektet frem til at kun-
ne tilbyde virksomheder en større palet 
af klimatilbud.  

„I 2010 gennemførte vi 15 energigen-
nemgange i så forskellige virksomheder 
som BioPharma Logistik, televirksomhe-
den ComX og entreprenørvirksomheden  
Enemærke & Petersen. Vores indtryk er, 
at energigennemgangen har givet virk-
somhederne et rigtig godt overblik over 
deres energiforbrug og over deres mu-
ligheder for at spare energi. Vi oplever 
også, at energigennemgangen ofte kick-
starter en ny interesse for klimaarbejdet 
hos virksomhedens medarbejdere. De får 
selv lyst til at fi nde besparelser. Gennem-
gangen viser ofte, at virksomheder kan 
spare 10 procent på elforbruget uden 
de store investeringer, så det er dumt at 
takke nej til et besøg,“ fortæller Birgitte 
Larsen fra Miljø- og Virksomhedsteamet 
i Albertslund Kommune. 

Astra Zeneca sparer 20% 
Medicinalvirksomheden Astra Zeneca fi k i 
2009 lavet en energigennemgang og har i 
dag gennemført næsten alle de foreslåede 
spareforslag. Ved at udskifte en varmt-
vandsbeholder, tre varmevekslere, fi re 
pumper og fi re radiatorblandekredse til 
lavenergistandard har virksomheden op-
nået en energibesparelse på 20 procent. 

Samtidig har Astra Zeneca mærkbart 
forbedret afkølingen på varmeanlægget, 
så virksomheden nu er blandt Alberts-
lunds allerbedste til at udnytte energien 
i fjernvarmen. 

Carbon 20-virksomheder i Albertslund 
Kommune vil foruden energigennemgan-

ge blive inviteret med i et miljønetværk, 
hvor de kan dele erfaringer med andre 
Carbon 20-virksomheder om f.eks. ener-
gibesparelser og medarbejderinvolvering. 

Medarbejderinnovation 
Carbon 20-projektet tilbyder også nye 
værktøjer og kompetencer til virksomhe-
der, der ønsker at involvere deres medar-
bejdere i klimainnovation.   

I samarbejde med medarbejdere fra Dan-
marks Tekniske Universitet og Aalborg 
Universitet vil Carbon 20 inspirere virk-
somheder til at engagere deres medar-
bejdere i udviklingen af alt lige fra mere 
klimavenlige processer, produkter og ser-
vices til en mere klimavenlig adfærd, når 
kantinen laver mad, og når medarbejderne 
transporterer sig til og fra arbejde.  

Interesserede virksomheder er velkomne 
til at kontakte Birgitte Larsen fra Miljø- og 
Virksomhedsteamet i Albertslund Kommu-
ne på tlf. 43 68 68 46 eller Carbon 20-pro-
jektleder Lone Kelstrup på tlf. 43 68 34 27.  

KAN TRANSPORT BÅDE VÆRE EFFEKTIV 
OG MILJØVENLIG?
Selv om benzin- og dieselprisen ligger på et historisk højt leje for tiden, er transport stadig så billig, 
at vi for det meste vælger standardløsning, som vi altid har g jort, og som vores leverandør måske 
ligefrem har anbefalet. 
■ JENS FROST • TRAFIKPLANLÆGGER

Men er standardløsningen nu også den 
mest effektive? Kunne transportbud-
gettet og klimaet lettes for en byrde ved 
at vælge mere effektive løsninger eller 
ved at tænke smartere og derved redu-
cere transportbehovet?

Formel M
Et nyt projekt i partnerskabsplatformen 
Gate 21 skal fi nde svaret på dette i sam-
arbejde med bl.a. virksomheder i Alberts-
lund Kommune. Mange centrale aktører 
på transportområdet, kommuner og virk-
somheder deltager i projektet med titlen 
Formel M, der skal sikre virksomheder og 
deres medarbejdere en mere effektiv og 
bæredygtig transport og dermed, at Al-
bertslund Kommune når sit klimamål.

Transportplan for din virksomhed
En mulighed er at starte med at lave en 
transportplan for virksomheden, som 
forholder sig til virksomhedens og med-
arbejdernes transport. Det kan f.eks. give 
sig udslag i, at medarbejderne tilbydes 
erhvervskortet, der giver medarbejderne 
betydelige besparelser på rejser med bus 
og tog, Måske er det særlige cykelfacili-
teter, tilmelding til en pendlercykelord-
ning eller samkørselsdatabase eller en 
attraktiv løsning til videokonferencer og 
telefonmøder, der er den rigtige måde for 
netop din virksomhed at spare tid, res-
sourcer og transport på.

Mobility management
Formel M benytter sig af en ny tilgang til 
trafi kplanlægning i Danmark, der hedder 
mobility management. Mobility manage-
ment har været anvendt i fl ere år i lande 
som Holland og England. Danske analyser 
peger på, at det er den mest effektive 
måde at opnå klimaforbedringer fra tra-
fi kken. Gennem virksomhedsnetværk og 

samarbejde med projektets parter op-
bygges fælles ejerskab og forståelse for 
potentialerne, så alle parter kan arbejde 
hen imod bedre transportløsninger.

Hvis du er interesseret i at høre nærme-
re, kan du sende en mail til mtf@alberts
lund.dk – skriv „Formel M“ i emnefeltet el-
ler ring til Jens Frost på tlf. 43 68 68 72.

OPKRÆVNING FOR INDSAMLING AF 
DAGRENOVATION ÆNDRES I 2011
Gebyret for den kommunale indsamling af dagrenovation bliver fra 
2011 opkrævet direkte hos virksomheden.
■ MERETE WINTHER • KEMIINGENIØR

Fremover skal kommunen som følge af ny 
lovgivning opkræve affaldsgebyrer direkte 
hos ejere af virksomhederne. Gebyret skal 
opkræves for hvert p-nummer, som er re-
gistreret i CVR-registeret. Tidligere har 
det været grundejeren, der fi k regningen.

Det betyder, at de ejendomme, som er 
tilmeldt den kommunale indsamlingsord-
ning for dagrenovation fra 2011, ikke læn-
gere får opkrævet gebyret sammen med 
ejendommens øvrige forbrugsafgifter. 

Carbon 20 projektet blev skudt i gang den 
1. januar 2011 og løber over 3 år. Projek-
tet er støttet af EU Life+ programmet, og 
erfaringerne fra projektet vil derfor blive 
givet videre til kommuner og erhvervsor-
ganisationer i de øvrige EU lande. 
Det er Green Cities-kommunerne: Al-
bertslund, Ballerup, Allerød, København, 
Herning og Kolding, der står bag projek-
tet. Du kan læse mere om projektet og 
om Green Cities på www.greencities.dk

Forskere fra både Danmarks Tekniske Uni-
versitet og Aalborg Universitet glæder sig til 
at fortælle virksomheder om medarbejder-
dreven innovation og metoder til at opgøre 
en virksomheds ‘carbon footprint’.


