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Vi cykler til arbejde igen i 2009

Er du interesseret i motion, helbred og miljø, så hop på cyklen og deltag sammen med dine kolleger i
kampagnen „Vi cykler til arbejde“.
n Henriette Voigt • landskabsarkitekt

Startskuddet lyder den 4. maj, og kampagnen kører frem til den 31. maj. Alle kan
deltage. Det eneste krav er, at man bruger cyklen til eller fra arbejde. Om man
cykler hele vejen til og fra arbejde eller
blot cykler til toget eller bussen er ikke
afgørende. Alt, I skal gøre, er at cykle til
arbejde så mange dage som muligt i maj
måned. Det er dagene og ikke distancen,
der tæller.
Tilmeld din virksomhed til kampagnen
Vil du vide mere om, hvordan du og din
virksomhed kan deltage, findes der flere
oplysninger på hjemmesiden www.vcta.dk .

Tilmelding kan ske frem til den 21. april.
Deltog din virksomhed i 2008, modtager
holdkaptajnen automatisk materiale fra
„Vi cykler til arbejde“ igen i år.

Igen i år vil Albertslund Kommune
præmiere det mest cyklende hold
fra en af kommunens virksomheder. Din virksomhed vil få nærmere
information om konkurrencen i det
brev, I modtager om cykelkampagnen fra kommunen.

Siden første februar har genbrugsstationen kun accepteret klare sække, når virksomheder og
borgere afleverer deres affald i sække. Selvom ordningen stadig er meget ny, husker op mod
halvdelen af virksomheder og borgere at bruge klare sække.
n merete winther • kemiingeniør n per fischer • cand.techn.soc

„Vi oplever, at mange gerne vil i dialog
om baggrunden for at skifte fra sorte
til klare sække. De synes måske, det er
besværligt at lave noget om, der i de-

Albertslund Kommune er i
gang med at udarbejde et forslag til en ny affaldsplan, der
kommer i offentlig høring fra
slutningen af maj til midt i juli
2009. Det betyder, at virksomheder og borgere får mulighed
for at komme med forslag til
håndtering af affald i Albertslund Kommune.
n Merete Winther • Kemiingeniør

Den første måned med klare sække
Mange virksomheder og borgere har
forstået budskabet og husker i de fleste tilfælde at bruge de klare sække.
„Nu er det bare spændende, om det
også har en positiv effekt på mængden
af småt brændbart affald. Det må tiden
vise,“ siger Peter Kaae fra genbrugsstationen i Albertslund.

Ny affaldsplan på vej

res verden fungerede fint nok. Men når
vi forklarer dem om fordelene, kan de
fleste godt se det positive ved det. Det
handler jo bare om at købe klare plastsække i stedet for sorte, når man køber
ind,“ fortæller Peter Kaae.
Korrekt sortering
Albertslund Kommune regner med, at
indførelsen af klare sække får en positiv
effekt for både miljø og økonomi, ligesom
det har haft det i flere andre kommuner,
der har indført samme ordning.

Brugen af klare sække gør det meget
nemmere at sikre, at
affaldet bliver sorteret korrekt. Når
pladsfolkene
kan
se, hvad der bliver
afleveret, kan de
bedre hjælpe til
med, at affaldet
kommer i de rette
containere.

Hvordan får virksomheden indflydelse
på affaldsplanen?
Kommunerne skal hvert fjerde år udarbejde en affaldsplan, der beskriver, deres
mål på affaldsområdet i de kommende
år, og hvordan målene realiseres gennem
forskellige initiativer.
Virksomhederne har mulighed for at få
indflydelse på, hvad kommunen skal fokusere på i den næste planperiode fra 2009
til og med 2012 ved at indgive forslag i høringsperioden.

Vi passer godt på miljøet
i Albertslund

Miljø- og Teknikforvaltningen besøger jævnligt virksomhederne i
Albertslund. Hvor mange, hvilke typer og hvordan tilsynene forløb i
2008, kan du læse om her.
n Anne Adamsen • civilingeniør, Ph.D. n Lars Bertholdt • kemiingeniør

Albertslund Kommune fører tilsyn med
virksomhedernes miljø- og affaldsforhold for at sikre, at miljølovens krav og
kommunens regulativ for erhvervsaffald
overholdes. Erfaringen viser nemlig, at
f.eks. affaldsreglerne overtrædes af alle
virksomhedstyper. Hvor ofte den enkelte
virksomhed får tilsyn afhænger af, hvilken
type virksomheden er, om den overholder
miljølovgivningen, om miljøbelastningen
fra virksomheden er stor, og om virksomheden selv har taget miljømæssige initiativer udover lovgivningens krav f.eks. indførelse af miljøledelse.

lund Kommune, som er så miljømæssigt interessante, at de skal have et miljøtilsyn.

Tilsynsindsatsen i 2008
Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer, at
der er op imod 600 virksomheder i Alberts-

Som det ses af figur 1 har tilsynene ført
til reaktioner på alle virksomhedstyper.
Den orange kolonne viser forholdet mel-

Der er udført i alt 239 tilsyn på 188 virksomheder i 2008.
Der er udført ‘samlet tilsyn’ på 148 virksomheder. Ved et ‘samlet tilsyn’ gennemgås og kontrolleres alle miljøforhold
på virksomheden. Der er udført 91 tilsyn
med forskellige miljøforhold f.eks. affald, støj, luft, jord, typisk i forbindelse
med opfølgning på håndhævelse efter et
‘samlet tilsyn’.

fortsættes på side 2 ◊

figur 1
Hvordan får jeg fat på affaldsplanen?
Forslaget til Affaldsplan 2009-2012 kommer til at ligge på www.albertslund.dk/ affald. Du kan også få tilsendt forslaget til
affaldsplan fra kommunens Borgerservice eller ved at kontakte Miljø- og Teknikforvaltningen på mtf@albertslund.dk eller
telefon 43 68 68 44. Er du interesseret i
at få direkte besked, når forslaget kommer i offentlig høring sidst i maj, så giv os
besked.
Høringen offentliggøres i Albertslund Posten og på kommunens hjemmeside.

Antal ‘samlet tilsyn’ der er udført i 2008 på den enkelte virksomhedstype,
reaktioner givet ved tilsynene og procent af virksomhedstyperne, der i
gennemsnit har fået reaktioner
100
80
60
Antal tilsyn

40

Antal reaktioner
Procent

20
0

Liste

Bilag 1

Branche

§42

Albertslund Miljøavis
◊ fortsat fra forsiden

Virksomhedstyper

lem antallet af besøgte virksomheder
og antallet af reaktioner på den enkelte virksomhedstype – i procent. Tallene
ligger mellem 52% og 83%. Antallet af
virksomheder, der reelt overtræder miljøloven, er dog lavere, fordi en virksomhed godt kan få flere end én reaktion ved
tilsynet. Hvilke reaktioner der er tale om
kan ses i Figur 2. Affald er det miljøforhold, der oftest påtales. Af figur 3 ses
det, at specielt § 42 virksomhederne har
brug for vejledning på affaldsområdet,
hvilket nødvendiggør, at vi fører tilsyn
med dem.

Virksomhedstyper
Miljøstyrelsen har inddelt virksomheder i
følgende grupper:

Tilsyn, håndhævelse og opfølgende tilsyn
Ved tilsynene er en af opgaverne at sikre,
at miljølovgivningen overholdes. Hvis der
ved tilsyn konstateres uacceptable miljøforhold eller overtrædelse af regler og
bestemmelser, bliver det påtalt, og efterfølgende fulgt op med et tilsynsbrev
til virksomheden med en henstilling eller
indskærpelse om at få rettet op på miljøforholdet indenfor en bestemt tidsfrist. Normalt er en henstilling eller indskærpelse nok til, at virksomheden retter
op på miljøforholdet. Men enkelte gange
er det nødvendigt at give et påbud og i
sjældne tilfælde forbud eller politianmeldelse, hvis virksomheden ikke efterkommer reaktionerne.

Bilag 1-virksomheder
Mindre produktionsvirksomheder, der er
optaget på et bilag til brugerbetalingsbekendtgørelsen. Eksempler på virksomhedstyper er mindre metalforarbejdende virksomheder, aftapning af kemikalier,
trykkerier, fotografisk industri, snedkerier, mindre plastvirksomheder, garageanlæg, entreprenører og vognmandsfirmaer,
omlastestationer for affald.

I Albertslund Kommune har vi i dag 15 listevirksomheder.

I Albertslund Kommune har vi i dag kun
autobranchevirksomheder. Vi har 46 autoværksteder.
§ 42-virksomheder
Er alle øvrige virksomheder f.eks. handelog kontorvirksomheder, lagervirksomheder, detailhandelsvirksomheder, ubemandede tankstationer samt mindre transportvirksomheder. De reguleres efter §
42 i Miljøbeskyttelsesloven – deraf navnet
– hvilket giver os mulighed for at give påbud om, at uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening skal nedbringes.
Vi fører tilsyn med ca. 450 § 42-virksomheder, som vi vurderer er miljømæssige interessante.

I Albertslund Kommune har vi i dag 58 bilag
1-virksomheder.

Ikke kun kontrol
Foruden kontrol med miljølovgivningen, anvendes en del af tilsynet til at få en dialog
og drøftelse med virksomheden om det frivillige miljøarbejde som f.eks. miljøadfærd i
dagligdagen, besparelser på ressourceforbruget, miljøledelse, miljøbevidsthed og
mange andre emner – kort sagt, få miljøet

figur 2

i bred forstand sat på dagsordenen hos
virksomheden.
Miljøtilbud til virksomhederne
Nogle af de tilbud, kommunen i øjeblikket
tilbyder virksomhederne, er Diplom Grøn
Butik, Grønt Kontor og klimaprojekter.
Grøn Butik er drift med miljøhensyn. Bu-

Målet for 2009 er, at kommunen udfører
150 ‘samlet tilsyn’ på virksomheder. Hertil

Påtalte miljøforhold på den enkelte virksomhedstype i 2008
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§42
Politianmeldelse

Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunerne idag varsle sine tilsyn skriftligt – dog
ikke i klagesager eller ved tilsyn hvor øjemedet forspildes ved en varsling. Forvaltningen har de sidste par år varslet tilsynet
14 dage, inden tilsynet blev foretaget.
Forvaltningen vil fremover som udgangspunkt foretage uvarslede tilsyn. Det betyder, at vi ved tilsynet vil medbringe et
varslingsbrev, som udleveres til virksomheden på dagen for tilsynet. På den måde
får vi mulighed for at se virksomheden på
en „almindelig“ dag.
Dette er helt i overensstemmelse med
retssikkerhedsloven og helt i tråd med de
seneste udmeldinger fra Miljøstyrelsen
om tilsyn og varsling.
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Politianmeldelse
Indgives, hvis virksomheden ikke efterkommer en indskærpelse eller påbud indenfor en given tidsfrist, eller hvis der er
tale om en grov overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven.

Årlig indberetning
Hvert år indberetter Miljø- og Teknikforvaltningen oplysninger om årets tilsynsindsats til Miljøstyrelsen.
Tilsynsberetningen for 2008 og tilsynsplanen for 2009 kan ses på hjemmesiden www.albertslund.dk efter den 1. april
2009.

§42
Autobranche
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Bilag 1-virksomheder

Luft

Henstilling

Påbud
Gives til en virksomhed, som ikke efterkommer en henstilling indenfor den givne
tidsfrist.

Opfyldelse af aftalen med Miljøstyrelsen om minimumsfrekvens for ‘samlet tilsyn’ inden for aftaleperioden 2005 - 2008
for den enkelte virksomhedstype

Jord

Indskærpelse

Indskærpelse
Gives ved overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, affaldsregulativer, vilkår i
spildevandstilladelser eller miljøgodkendelser.

figur 5
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Varsling af tilsyn i 2009
Inden retssikkerhedsloven trådte i kraft i
2005, foretog forvaltningen stort set alle
sine tilsyn ved at køre ud til virksomhederne og foretage tilsyn uden forudgående aftale.

‘Samlet tilsyn’ i Albertslund Kommune i perioden 2005 til
2008 for de fire forskellige virksomhedstyper

200

Politianmeldelse

50

30

kommer opfølgende tilsyn pga. håndhævelser om miljøforhold, kampagner i forbindelse med klimaindsats, CO2-besparelser og dialog om frivilligt miljøarbejde.
Derudover vil der blive ført tilsyn ved klagesager, ved jordforureninger, ved akut
miljøuheld m.m.

figur 4

(Signaturen ‘Andet’ henviser til oplag, driftsjournal og vandforbrug)

ANTAL REAKTIONER

Tilsyn i 2009
Det er Albertslund Kommunes mål at fastholde den høje tilsynsfrekvens og fortsætte med kontrollerende miljøtilsyn kombineret med kampagner og indsatser om
frivilligt miljøarbejde. Herved fastholdes
kontakten til virksomhederne og miljøarbejdet forankres hos virksomhederne.

figur 3

Reaktionstyperne på den enkelte virksomhedstype i 2008

0

‘Samlet tilsyn’ i perioden 2005-2008
Miljøstyrelsen har fastsat regler for, hvor
ofte virksomhederne skal besøges ud fra
en vurdering af virksomhedstypens miljøbelastning. Listevirksomheder skal have
tilsyn mindst en gang hvert 3. år, mens
bilag 1-virksomheder og autoværksteder
skal have tilsyn mindst en gang hvert 4.
år. Der er ikke krav om tilsyn på § 42-virksomheder. Der skal være opnået et niveau
på 100% for hver enkelt virksomhedstype
indenfor aftaleperioden 2005-2008, før
aftalen er opfyldt. Fordelingen af ’samlet
tilsyn’ på de enkelte virksomhedstyper indenfor aftaleperioden ses af Figur 4, mens
Figur 5 viser, at Albertslund Kommune har
overholdt Miljøstyrelsen minimumskrav,
endda med stor margin.

Henstilling
Den mildeste og det mest anvendte håndhævelsesmiddel. Gives ved uhensigts
mæssig miljøadfærd for at rette op på
miljøforholdet.
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PROCENT

Forholdet bliver altid fulgt op med et ekstra tilsyn på virksomheden efter tidsfristens udløb for at sikre, at miljøforholdet
er bragt i orden.

Listevirksomheder
Større produktionsvirksomheder, som
kræver en miljøgodkendelse indeholdende
vilkår om miljøforhold inden virksomhedens etablering, f.eks. større metalforarbejdende virksomheder, asfaltfabrikker og
behandlere af affald.

Branchevirksomheder
Udvalgte virksomhedstyper, hvor der er
udarbejdet en bekendtgørelse om miljøkrav til branchen. I dag er der miljøkrav for
autoværksteder herunder autolakererier,
undervognsbehandlere og vaskehaller, for
renserier samt for pelsdyr.

tikken skal hvert år vælge tre nye indsatsområder på miljø- og energiområdet for
at bibeholde diplomet. Grønt Kontor er en
videreudvikling af Grøn Butik konceptet,
hvor det er kontorer eller kontordelen af
en virksomhed, der kan deltage i tilbuddet. Der tilbydes desuden klimaprojekter
om energigennemgang af virksomheder
samt varmetjek af fjernvarmeanlæg.
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