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Albertslund gennemgår de næste år den største udvikling siden den blev til levende by på bar mark i 
1960’erne. Over 10.000 ny borgere skal flytte til byen i de nye boligområder og bydele, som er i gang 
med at blive etableret. 

Kommunikationsafdelingen i Økonomi & Stab, 
Albertslund Kommune

Med en ny interaktiv brandingkampagne med 

lokale familier i hovedrollerne har Albertslund 

Kommune i løbet af sommeren forsøgt at sælge 

varen. Det skal få flere til at flytte til Albertslund 

på sigt. ”En ambitiøs byudvikling i den her skala 

skal akkompagneres af en ambitiøs branding-

indsats”, lyder det fra kommunikationsansvarlig 

Janus Nissen.

 

Der er gang i byudviklingsprojekterne i Alberts-

lund som aldrig før. Et spritnyt gymnasium har 

lige slået dørene op. Det legendariske Vridslø-

selille Statsfængsel skal åbnes op og bruges til 

noget nyt. Og Hersted Industripark skal åbnes 

op som nye bydele med boliger tæt på den 

kommende letbane. Med andre ord er der snart 

plads til endnu flere albertslundere i byen, som 

nogen kalder hovedstadens grønne legeplads, 

og andre kalder den lille kulturhovedstad.

Kommunikationsafdelingen i Albertslund Kom-

mune har lavet en brandingkampagne, som skal 

få flere til at kigge mod Albertslund, når de vil 

finde en bolig. Kommunikationsansvarlig Janus 

Nissen siger om kampagnen:

Interaktiv brandingindsats 
skal få flere til at flytte til 
Albertslund 

”To ting er vigtigt, når man gerne vil lykkes med 

at sælge sin kommune som en god bosætnings-

kommune. Den ene er at have en god vare at 

sælge. Det har vi i Albertslund. Her er grønt 

og godt med fællesskab og kultur til den store 

guldmedalje. Her er det værd at bo og leve for 

børn, ældre og forældre. Den anden ting er, at 

det kræver en god brandingindsats, hvor hand-

linger og kommunikation går hånd i hånd. Det 

er det, vi har forsøgt med den her kampagne. 

Samlet set håber vi, at det virker både ærligt 

og befriende, og vigtigst; giver et genkendeligt 

billede af byen både til hverdag og fest hos de 

eksisterende borgere, og at det giver potentielt 
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nye borgere et udvidet billede af Albertslund, 

som man kunne have lyst til at bo i.” 

Han fortsætter:

”Vores agenda har været at give et mere ret-

færdigt billede af Albertslund end det, som 

medierne interesserer sig for og ofte forfalder til 

at understøtte - måske mest pga. eksisterende 

fordomme - samtidig med, at vi ikke skal sælge 

katten i sækken. For det er der absolut ikke 

grund til. Her er grønt og godt, men jeg er med 

på, at mange måske mest kender Albertslund 

fra Terkel i Knibe, hvor Jason altid har et jernrør 

i baglommen. Og andre kender Albertslund 

fra Suspekts noget hårde tekstunivers. Men 

Albertslund er så meget mere end det, og 

summen af byens mange tilbud og mennesker 

er altså et skønt sted at have sin hverdag med 

højt til loftet, frisk luft og så er det tæt på 

København.”

Du vælger selv din tur rundt i 
Albertslund 
Og Albertslund Kommune har sat baren højt. 

Kampagnens kerne er interaktive film, hvor du 

selv bestemmer hvordan din dag i Albertslund 

skal udspille sig. Du kan følge forskellige familier 

og familiemedlemmer rundt i byen – fx i skole, 

i Vestskoven, på biblioteket eller i Friluftsbadet 

Badesøen. Ofte er der flettet humor og spydige 

bemærkninger sammen med de lækre billeder, 

som er omdrejningspunktet. Og den lille kom-

munikationsafdeling i kommunen står selv bag.

Janus Nissen siger:

”Det har været noget af en proces, vi kastede 

os ud i. Vi har selv stået for alt fra idéudvikling 

til konceptudvikling, forventningsafstem-

ning med borgerne i byen om hvad deres by 

egentlig består af til casting af borgere, fra 

manuskriptudvikling til instruktion af ganske 

almindelige mennesker.” 

En by i udvikling
Albertslund vil ændre sig markant de næste ti år 

med nye bydele og anderledes beboelsesformer, 

fx i det gamle og stemningsfulde Vridsløselille 

Statsfængsel og i Coop Byen. Det giver plads 

til nye albertslundere. ”Og de skal være så 

velkommen – de vil ikke fortryde det,” lyder 

det fra Janus Nissen, inden han afslutter med;

”Vi er ret stolte over resultatet – hovedbud-

skabet er; flyt til Albertslund. Her er godt at 

bo – midt i naturen, med kulturen, designet 

til børn – kun 15 minutter fra København. Nu 

handler det fortsat om at få folk ind i det inter-

aktive univers, hvor man kan bevæge sig rundt 

i Albertslund og få en god oplevelse.” 

Hvis du på trods af corona i løbet af sommeren 

er gået en tur rundt i København, har været 

på caféer eller har været på de sociale medier, 

så har du garanteret set en plakat, et go-card 

eller et lille videoklip, hvor du opfordres til at 

bo i Albertslund. Via disse medier er man blevet 

guidet ind i Albertslunduniverset, hvor man kan 

følge familier fra Albertslund rundt i byen til 

hverdag og i weekenderne.

Se resultatet på www.boialbertslund.dk – og 

spred ordet!

”  Vi er ret stolte over resultatet – hovedbudskabet er; 
flyt til Albertslund. Her er godt at bo – midt i naturen, 
med kulturen, designet til børn – kun 15 minutter  
fra København.
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Virksomheder for 
 biodiversitet

Af Jacob Ruskov-Nielsen,  
biolog i Albertslund Kommune

Biodiversitetskrisen er virkelig. Den er global og 

rammer alle. Uden natur har vi intet livsunder-

støttende klima. Kun sjældent er der insekter 

overalt på bilens forrude og i luftindtagene, 

ligesom der var i ”gamle dage”. De ”gamle 

dage” er dog slet ikke lang tid siden. For bare 

25 år siden var især insekternes tilbagegang 

ikke nær så mærkbar, som den er i dag. Insek-

ter overalt på bilens forrude var normalt, når 

man tog på landet. Med andre ord er det gået 

skræmmende hurtigt.

Den gode nyhed er, at der stadigvæk er liv 

tilbage derude i naturen. Oftest har livet dog 

ikke mulighed for at etablere sig ordentligt og 

langvarigt, fordi det mangler plads, føde og 

hjem. Som virksomhedsejer har man som regel 

grønne arealer, enddog nogle af betydelig stør-

relse. Der er som regel kortklippet græs, ganske 

få træer og gerne bøgepur i større mængder. 

Det signalerer traditionelt set en virksomhed 

med styr på tingene. Dét er en tankegang, jeg 

vil tillade mig at udfordre.

Vild natur omkring din virksomhed
I dag er det sådan, at folk vil se liv i deres haver. 

Haverne skal være vildere med buske og træer, 

der der ikke klippes, hjemmehørende arter 

plantes og sås i stedet for udenlandske, kvas- og 

stenbunker står som høje til smådyr, vandhuller 

graves til padder, græsplænen bliver kun slået 

to gange om året og det afklippede plantema-

teriale fjernes. Med andre ord er natur blevet 

trendy. Det signalerer overskud, engagement og 

viljen til at gøre noget for miljøet. Natur hitter 

også i medierne, hvor senest Danmarks Radio 

lavede dokumentarer såsom ”Giv os naturen 

tilbage” og ”Vilde, vidunderlige Danmark”, der 

var meget populære hos danskerne.

Sådan skaber du mere biodiversitet på 
dine arealer
Alle disse tiltag for biodiversiteten kan overføres 

til virksomheders grønne arealer 1:1 – og så er 

det billigt. Driften af de grønne arealer falder 

nemlig drastisk. Nemmest er at starte med at 

lade græsset gro. Derefter slår man i 10-15 

cms højde én gang i foråret (april) og én gang i 

efteråret (oktober). Det er helt essentielt, at man 

fjerner det afklippede materiale. Lad det gerne 

ligge et par dage, så de vilde blomster, der er 

dukket op i plænen, kan smide alle deres frø. 

Det handler om at hæmme græsset, så blom-

sterne får lys og plads, og at fjerne næring fra 

den næringsrige muldjord. Jo mindre næring, jo 

bedre mulighed for et rigt planteliv med mange, 

forskellige blomster.

En anden og næsten bedre mulighed er at 

skrabe det øverste muldlag af plænen, så den 

næringsfattige råjord blotlægges. Efterfølgende 

kan man blot lade den være og lade naturen 

flytte ind – den skal nemlig nok komme. Kan 

man ikke vente, kan man så en frøblanding med 

hjemmehørende planter (uden græs). Det er 

nemlig ikke nok at sørge for mad til insekterne. 

De skal også have et sted at lægge deres næste 

generationer, og det vil de helst ikke på eller i 

arter, der ikke er hjemmehørende.

Kom med på bølgen, udnyt tidens trend og vær 

med til at bane vejen for andre virksomheds-

ejere. Vis kunderne, at din virksomhed tør gå 

forrest og slå et slag for biodiversiteten!

Få din virksomheds arealer til at summe af farverigt og hyggeligt liv, og spar penge på driften.  
Græs er yt og vilde blomster er in.

”  Kom med på bølgen, udnyt tidens trend og vær 
med til at bane vejen for andre virksomhedsejere. 
Vis kunderne, at din virksomhed tør gå forrest og  
slå et slag for biodiversiteten!
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Ændring af bekendtgørelser om 
bruger betaling for godkendelse m.v. og 
tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og 
lov om husdyrbrug og anvendelse af 
gødning m.v.
I 1994 blev der indført brugerbetaling for miljø-

godkendelse og tilsyn på virksomhedsområdet 

efter miljøbeskyttelsesloven. Brugerbetalingen 

fungerede som en abonnementsordning og 

blev frem til 2005 opkrævet som et fast årligt 

gebyr. Ved brugerbetalingsordningen dækkede 

virksomhederne omtrent halvdelen af miljømyn-

dighedernes anvendte ressourcer.

Brugerbetalingsordningen blev pr. 1. januar 

2005 ændret fra at være en fastgebyrordning til 

en ordning, hvor miljømyndighederne opkræver 

brugerbetaling efter medgået tid, og bruger-

betalingen skulle dække 57,79 procent af res-

sourcerne anvendt på den enkelte virksomhed.

Det vurderes af både stat og KL, at den nu-

værende time sats i fremtiden ikke vil være 

tilstrækkelig til at dække omkostningerne for de 

opgaver, som er omfattet af brugerbetalingsbe-

kendtgørelsen. Ved genberegning af brugerbe-

talingsandelen med en dækningsgrad på 57,79 

% af udgifterne er den nye takst estimeret til 

at være 427,00 kr. frem for 333,22 kr. (2020).

Begge bekendtgørelser forventes at træde i 

kraft den 1. januar 2021.

Kilde: Høringsportalen, 

https://hoeringsportalen.dk/ 

Ny lovgivning
Ændring af bekendtgørelse om et 
register over udledning og overførsel 
af forurenende stoffer  
(PRTR bekendtgørelsen)
Miljøstyrelsen har udarbejdet udkast til æn-

dringer i bekendtgørelse om et register over 

udledning og overførsel af forurenende stoffer 

(PRTR bekendtgørelsen).

Reglerne om et europæisk register over udled-

ning og overførsel af forurenende stoffer (den 

såkaldte E-PRTR forordning (pollutant release 

and transfer register)) skal give offentligheden 

bedre adgang til virksomheders miljøoplysnin-

ger via landsdækkende registre over udledning 

og overførsel af forurenede stoffer. Kravene 

udspringer af FN's PRTR-protokol og af EU's 

PRTR forordning. Reglerne betyder, at en række 

virksomheds typer med væsentlige udledninger 

til luft, vand og jord samt frembringelse af be-

tydelige affaldsmængder, skal indberette oplys-

ninger om virksomheden og dens udledninger.

Det forventes, at de ændrede regler i PRTR-be-

kendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Kilde: Høringsportalen, 

https://hoeringsportalen.dk/

Udkast til ny bekendtgørelse om 
begrænsning af visse luftforurenende 
emissioner fra store fyringsanlæg
EU har i mange år arbejdet på at frembringe en 

ny og bedre struktur for indberetning af miljø-

oplysninger, bl.a. emissioner fra IED-aktiviteter 

(IED: Industrial Emissions Directive), herunder 

store fyringsanlæg, end der eksisterer i dag. En 

fælles indberetning for store fyringsanlæg og 

indberetning om udledning af forurenende stof-

fer til et register over udledning og overførsel af 

forurenende stoffer (PRTR) fra medlemsstaterne 

er første skridt og skal ske fra 2021. 

Oplysningerne, der skal indberettes, falder i to 

kategorier af data, administrative data (oplys-

ninger om virksomheden) og tematiske data 

(miljøoplysninger). I dag sker indberetningen 

til Miljøstyrelsen ved, at Miljøstyrelsen sender et 

regneark til tilsynsmyndighederne og beder dem 

om at udfylde regnearket med oplysningerne.

Ved ændringen foreslås en ny todelt model for 

digital indberetning af oplysninger om store 

fyringsanlæg, hvor tilsynsmyndigheden hvert år 

skal indberette og opdatere stamdata, herunder 

anlægskapacitet, anlægstypen og eventuelle 

dispensationer i den digitale miljøadministration 

(DMA). Virksomheden skal indberette en række 

miljøoplysninger om bl.a. emissioner af støv, 

NOx og SO2 til luften, samt om energiinput 

fordelt på brændselstyper, og antal driftstimer.

Det forventes, at bekendtgørelsen træder i kraft 

den 1. januar 2021.

Kilde: Høringsportalen, 

https://hoeringsportalen.dk/

Udkast til bekendtgørelse om 
 godkendelse af listevirksomhed  
– ændringer vedrørende havbrug
Godkendelsesbekendtgørelsen fastsætter regler 

om godkendelsesordningen for virksomheder 

omfattet af kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, 

herunder blandt andet krav til ansøgning om 

miljøgodkendelse, om revurdering af eksiste-

rende miljøgodkendelser og om registrering og 

offentliggørelse af data.

Miljømyndighedskompetencen for de 19 dan-

ske havbrug er delt mellem Miljøstyrelsen og 

syv kommuner. Det medfører, at viden om bran-

chens miljøforhold er spredt. Myndighedskom-

petencen for placeringstilladelser er placeret hos 

Miljøstyrelsen. Miljømyndighedskompetencen 

for havbrug samles ved ændringen af bekendt-

gørelsen i staten. Derved vil miljøgodkendelser 

og tilsyn for 12 havbrug blive flyttet fra kom-

munerne til Miljøstyrelsen.

Det forventes, at bekendtgørelsen træder i kraft 

den 1. januar 2021.

Kilde: Høringsportalen, 

https://hoeringsportalen.dk/§§

§
§

§
§

§
§
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Ny video-guide: Sådan indberetter du 
kemi til EU’s giftinformationscentre  
Fra 1. januar 2021 skal oplysninger om stof-

fer i faremærkede blandinger indberettes til 

giftinformationscentre i alle de EU-lande, hvor 

blandingen markedsføres. Det gælder både, 

hvis blandingen sælges til forbrugere og til 

professionelt brug. I en ny video-guide viser 

Miljøstyrelsen, hvordan virksomhederne kom-

mer godt i gang med at indberette stofferne 

på den europæiske PCN-portal (Poison Centres 

Notifi cation).

Formålet med indberetningen er, at hvis en 

person kommer til skade med et faremærket 

produkt, skal sundhedspersonalet vide, hvilke 

kemikalier patienten har været i kontakt med. 

Hvis de produkter en virksomhed importerer 

eller sælger er klassificeret som 

farlige, har man derfor pligt til 

at indberette indholdsstofferne i 

produkterne, inden man må mar-

kedsføre dem.

I dag skal virksomheder anmelde produkter 

til professionel brug i Produktregistret hos Ar-

bejdstilsynet. De kan også frivilligt indberette 

oplysninger om produkternes sammensætning 

til Miljøstyrelsens produktinformation under 

virk.dk. Fra 1. januar 2021 skal oplysningerne 

også indberettes til giftinformationscentre i alle 

de EU-lande, hvor blandingen markedsføres. 

Fristen gælder for alle, der sælger produkter til 

forbrugere eller til professionel brug.

For at hjælpe virksomhederne godt i gang 

med indberetningen har Miljøstyrelsen lavet 

en video-guide, der giver en indføring i de 

grundlæggende funktioner på PCN-portalen.

Guiden kan også ses på gift-info.dk, hvor 

virksomhederne også fi nder et faktaark om 

EU-regler for indberetning af oplysninger om 

produktets sammensætning.

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk 

Kommunerne bagefter med gennemgang  
af områder med vandindvindingsinteresse 
For bedre at kunne beskytte det danske drikke-

vand mod sprøjtemidler blev det sidste år obli-

gatorisk for de danske kommuner at gennemgå 

de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder 

(BNBO). BNBO’er er områder tæt på boringer, 

hvor der kan være behov for at beskytte det 

grundvand, der pumpes op i boringen, mod 

pesticider og nitrat.

Kommunerne har frem til udgangen af 2022 

til at sikre den nødvendige beskyttelse. Men en 

status over det foreløbige arbejde viser, at 41 

kommuner endnu ikke har indrapporteret en 

risikovurdering af en eneste af deres BNBO’er. 

Risikovurderingen er det første trin i kommu-

nernes arbejde.

Det undrer miljøministeren, at fl ere kommuner 

tilsyneladende ikke er gået i gang med arbejdet 

endnu, hvilket ministeren har bragt op med 

aftalekredsen bag Pesticidstrategi 2017-21. 

Det er aftaleparternes ønske, at kommunerne 

i så vidt muligt omfang skal indgå frivillige af-

taler med de berørte landmænd, der modtager 

erstatning herfor.

Miljøministeriet er ved at undersøge, hvorfor 

41 kommuner ikke har meldt ind, at de er gået 

i gang med arbejdet endnu, og hvad det er 

udtryk for. Miljøministeriet vil også se nærmere 

på indberettede data, hvor enkelte kommuner 

har vurderet, der ikke er et beskyttelsesbehov.

Der fi ndes 4.790 BNBO på landsplan. 1.925 

BNBO er risikovurderede mens 2.858 BNBO 

endnu ikke er risikovurderede.

Kilde: Miljø- og fødevareministeriet, 

https://mfvm.dk/

Fejl har ført til forkerte drikkevandsdispensationer i årevis
En lang række midlertidige dispensationer til 

danske vandværker for overskridelse af krav-

værdier for bl.a. pesticider og visse af deres 

nedbrydningsprodukter er givet uden hjemmel 

efter EU’s regler på området.

Miljøstyrelsen har i en årrække ikke reageret på 

gentagne udmeldinger fra EU-kommissionen 

om, at medlemslandene efter 2012 ikke læn-

gere kunne gøre brug af en generel adgang til 

at give vandværkerne dispensationer, og det 

har betydet, at kommunerne siden da har givet 

dispensationer på et forkert dansk regelgrund-

lag. Lige nu er der 12 gældende dispensationer, 

som ikke overholder EU-reglerne. 

Miljøministeren har bedt Kammeradvokaten 

om at kulegrave hele drikkevandsområdet. 

Derudover skal Miljøstyrelsen redegøre for 

dispensationerne.

Kilde: Miljø- og fødevareministeriet, 

https://mfvm.dk/ 

Øvrige nyheder
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Nyt statsligt mærke til skånsomt fiskeri
Skrubber, rødspætter og andre kystfangede fi sk 

kan fremover få et statskontrolleret mærke på 

indpakningen.

Med mærket NaturSkånsom går Danmark glo-

balt i front med en statslig mærkningsordning 

for fi sk, der er fanget med naturskånsomme 

metoder og omtanke for havmiljøet.

De fi skere, der er med i ordningen, må udeluk-

kende fi ske med skånsomme redskaber som 

eksempelvis langliner, garn og fl ydetrawl, som 

skåner det sårbare miljø på havbunden. De 

fi sk, der fanges, skal være fra sunde bestande, 

og fi skerne i ordningen skal bestå et kursus 

for at sikre friske fi sk af den højeste kvalitet.

NaturSkånsom kan fi ndes på skånsomt fangede 

fi sk fra mandag d. 2. november i år.

Kilde: Miljø- og fødevareministeriet, 

https://mfvm.dk/ 

Offentlige indkøb skal være miljømærkede i 2030 
Det offentlige køber hvert år ind for 380 milli-

arder kroner. Det er fx rengøringsmidler, papir, 

tryksager, sæbe, hygiejneprodukter, uniformer 

og emballage med mere, og det fører til ud-

ledning af 12 millioner ton CO2. Det gør de 

offentlige indkøb til en vigtig faktor for at nå 

målsætningen om at reducere udledningen af 

drivhusgasser i Danmark med 70 procent i 2030.

Regeringen har lanceret strategien ”Grønne 

indkøb for en grøn fremtid”. Med strategien 

gøres det obligatorisk at vælge et miljømærket 

produkt på en række områder, når der købes 

ind i staten, hvis der er tilstrækkelig konkurrence 

og ingen betydelig prisforskel. Det gøres også 

obligatorisk at anvende totalomkostninger som 

økonomisk prisparameter. (TCO, Total Cost of 

Ownership, hvilket er totalomkostninger ved 

anskaffelse af et produkt og omkostninger til 

brug af produktet i brugsperioden).

Strategien kan fi ndes på https://fm.dk/udgi-

velser/

Kilde: Miljø- og fødevareministeriet, 

https://mfvm.dk/

Ny rapport undersøger mulighederne for prøvetagning 
af byggeaffald fra genbrugspladserne   
Renhedsgraden af det byggeaffald, som indle-

veres på genbrugspladserne, og som i mange 

tilfælde nyttiggøres ved at blive anvendt som 

stabilgrus under veje og stier efternedknusning, 

er vanskelig at fastlægge. I en rapport fra 

Miljøstyrelsen er det undersøgt, hvilke mulig-

heder der er for at udtage prøver af bygge- og 

anlægsaffald, som indleveres af borgere og 

mindre virksomheder på pladserne.

Resultaterne skal Miljøstyrelsen bruge i vurderin-

gen af, om renhedsgraden kan dokumenteres 

efter, at byggeaffald fra forskellige affaldskilder 

er blevet blandet sammen på genbrugspladsen, 

og i så fald hvordan det kan sikres, at prøverne 

tages på et repræsentativt grundlag samt at test 

og analyser gennemføres, så der fastholdes en 

sporbarhed tilbage så tæt på kilden til affaldet, 

som praktisk muligt.

Hvis byggeaffaldet først prøvetages efter at 

være blevet blandet sammen med affald fra 

andre nedrivnings- og renoveringsarbejder, med 

henblik på at sikre, at affaldet er rent nok til at 

blive nyttiggjort, er det afgørende at forurenet 

byggeaffald ikke havner i containeren i første 

omgang, da det ikke efterfølgende kan skilles 

ad igen.

I undersøgelsen er der således identifi ceret to 

forskellige formål med at udtage prøver: Dels 

at forbedre miljøkvaliteten af det indsamlede 

affald, dels at sikre, at de oparbejdede fraktioner 

er egnet til nyttiggørelse.

Miljøprojekt nr. 2147, september 2020.

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk 
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– og få adgang til at installere varmepumper med offentligt tilskud.

VVS- og installatørvirksomheder, der installe-

rer varmepumper, skal handle nu for at blive 

VE-godkendt – da de ellers vil blive udelukket 

fra at installere varmepumper med tilskud.

Alle, der ejer boliger til beboelse, kan nu og 

frem til og med 2026 opnå store tilskud til ny 

varmepumpe, efterisolering og udskiftning af 

vinduer mv. De har bl.a. mulighed for tilskud 

på luft-væskevarmepumper på mellem 22.000 

og 37.000 kroner og for jord-væskevarmepum-

per (jordvarme) på mellem 28.000 og 45.000 

kroner.

For boligejere, der vil opnå dette tilskud, er 

det et krav fra den 1. april 2021, at den mon-

tør- eller installatørvirksomhed, de bruger, er 

godkendt efter VE-godkendelsesordningen. 

Derfor er det afgørende for mange VVS- og 

installatørvirksomheder at bruge tiden frem til 

1. april til at blive VE-godkendt. Det indebærer, 

at der er der nogle få krav, virksomheden skal 

opfylde (se boks) – og det kræver desuden, at 

virksomheden i forvejen har en autorisation som 

VVS- eller elinstallatør.

Det er Energistyrelsen, der administrerer 

VE-godkendelsesordningen, og målet med kra-

vet om en VE-godkendelse er at højne kvaliteten 

af varmepumpeinstallationerne. Ved at blive 

VE-godkendt kommer virksomheden desuden 

på Energistyrelsens liste over VE-godkendte 

virksomheder og kan synliggøre deres varme-

pumpeekspertise – og samtidig øge kvaliteten 

af arbejdet. 

Energistyrelsen melder i øvrigt om næsten 

udsolgt for at søge tilskud i år – og opfordrer 

til, at man venter med at søge tilskud til 2021, 

hvor der er 375 mio. kr. i puljen. 

Du kan få mere viden om energibesparelser 

i bygninger på hjemmesiden for Videncenter 

for Energibesparelser i Bygninger på Byggeri-

OgEnergi.dk, ringe på tlf. 7220 2255 eller skrive 

på info@ByggeriOgEnergi.dk.

Bliv VE-godkendt

På ByggeriOgEnergi.dk finder du også Energi-

løsninger, som beskriver, hvordan man udfører 

energibesparende tiltag korrekt, herunder 

varmepumpeinstallationer. Der er bl.a. også en 

SÅDAN BLIVER DIN VIRKSOMHED VE-GODKENDT
1. Få uddannet en VE-certificeret medarbejder inden for varmepumper

2. Udvid jeres kvalitetsledelsessystem på få timer

3. Få tilføjelserne til kvalitetsledelsessystemet godkendt hos jeres  sædvanlige 

kontrolinstans

4. Ansøg om VE-godkendelse hos Energistyrelsen

besparelsesberegner og grundig information 

om, hvordan du lever op til energikravene i 

bygningsreglementet, BR18. 

Scan koden og
besøg vores 
hjemmeside

Videncenter for
Energibesparelser i Bygninger
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Albertslund Kommune hylder byens virksomheder med en virksomhedspris. Hvert år udpeges vinderen 
blandt de virksomheder, der engagerer sig på det lokale arbejdsmarked og erhvervsliv.

Af Gudrun Christensen, udviklingskonsulent, ph.d.

Få del i succesen
Med prisen vil Albertslund Kommune anerkende 

og motivere virksomheder,  der:

• giver børn og unge indsigt i job og arbejds-

marked gennem samarbejde med skoler og 

ungdomsuddannelser

• skaber livsgrundlag for Albertslunds borgere 

ved at rekruttere og fastholde lokal arbejds-

kraft

• giver ledige, borgere med anden etnisk 

baggrund og udsatte grund til at tro, at der 

er brug for dem på arbejdsmarkedet

• engagerer sig i lokale erhvervsnetværk.

Alle virksomheder med adresse i Albertslund 

Kommune kan komme i betragtning til prisen 

og lever op til kriterierne. Prisen uddeles en 

gang om året.

Vinderen kåres
Vinderen kåres og får overrakt en pris ved Al-

bertslund Kommunes nytårskur i februar 2021. 

Her deltager borgmesteren, der overrækker 

Stærk på job og erhverv  
– Albertslund Virksomheds-
pris 2020

prisen, og andre virksomheder fra det lokale 

erhvervsliv. Ved nytårskuren samles virksomhe-

der, politikere og den kommunale forvaltning. 

En priskomité med repræsentanter fra lokale 

virksomheder og uddannelsesinstitutioner no-

minerer virksomheder til prisen. Herefter vælger 

politikerne i Erhvervs- og Beskæftigelsesudval-

get hvem vinderen bliver.

Sammen om by og erhverv
Prisens formål er, at anerkende virksomheder, 

der bidrager til et levende arbejdsmarked og 

erhvervsliv i byen. Prisen går til en virksomhed, 

der engagerer sig i Albertslunds by- og erhvervs-

udvikling. Det kan være gennem iværksætteri, 

vækst, innovation, rummelighed eller samar-

bejde om unges uddannelse og job. Præmien 

er et diplom og en gave – og blivende omtale 

på kommunens hjemmeside, hvor der også er 

plads til virksomhedens logo.

Kriterier
For at kunne få prisen skal virksomheden i 2020 

have opfyldt én eller to af kriterierne:

• Har samarbejdet med Albertslunds folkesko-

ler og ungdomsuddannelser, fx virksomheds-

besøg, praktik, foredrag eller lign.

• Har ansat udfordrede eller sårbare unge fra 

Albertslund i fritidsjob, virksomhedspraktik 

eller ordinært arbejde

• Har skabt en eller flere praktikpladser til 

elever på erhvervsuddannelser

• Har haft ledige borgere, der mangler 

dansk-kundskaber, i opkvalificering, i virk-

somhedspraktik eller løntilskud

• Har skabt to eller flere nye småjobs eller 

ordinære jobs

• Har fastholdt eller ansat medarbejdere fra 

Albertslund gennem samarbejde med Al-

bertslund Jobcenter

• Har deltaget aktivt i Albertslunds erhvervsliv, 

fx gennem netværk, samarbejde eller part-

nerskaber.

Stærk på job og erhverv 
– Albertslund Kommunes virksomheds-

pris bliver uddelt én gang om året. 
Prisen går til en af kommunens 
virksomheder, der har et lokalt 

engagement. 



10

Nytårskur og uddeling af pris

Af Carsten Brodersen, erhvervskonsulent

Nytårskuren afholdes i starten af det nye år i 

Auditoriet Gate 21, Liljens Kvarter 2, 2620 Al-

bertslund. Til nytårskuren inviterer Kommunen 

alle virksomheder beliggende i Albertslund, 

invitationerne udsendes via E-Boks, og der 

inviteres endvidere også via annonce i Alberts-

lund Posten. 

Nytårskuren er en af flere indsatser, der skal 

fremme erhvervslivets dialog med kommunens 

forvaltning og politikere således, at der skabes 

en stærkere kultur for virksomhedernes enga-

gement i byens udvikling. Med Nytårskuren 

markerer Albertslund Kommune overgangen 

til 2021 – og overgangen til det, vi tror på, kan 

skal være en tid, hvor bæredygtig vækst skaber 

arbejdspladser og muligheder for borgere og 

erhvervsliv i hele byen.

Albertslund Kommune arbejder tæt sammen 

med kommunes virksomheder, og vi tror på en 

tæt og direkte dialog med det lokale erhvervs-

liv. Året igennem har der været afholdt flere 

faglige arrangementer rettet mod kommu-

nens virksomheder, så som morgenbriefings, 

virksomhedsbesøg og velkomstmøder for nye 

virksomheder. 

Kommunen har som noget nyt i år, introdu-

ceret flere BID samarbejder, blandt andet i 

Værkstedskvarteret og i Hersted Industripark. 

BID står for Business Improvement Districts, og 

handler om, at erhvervslivet og borgerne er i 

direkte og åben dialog med kommunen om, 

hvad der er vigtigt og ønskes prioriteret i netop 

deres lokalområde. 

Morgenbriefings, virksomhedsbesøg, velkomst-

møder og BID samarbejder er møder som har 

et fagligt sigte. Nytårskuren skal være en festlig 

begyndelse på årets samarbejde, og fokus vil 

derfor være på fejring af årets gazeller, uddeling 

af Albertslund Kommunes virksomhedspris samt 

netværk og dialog.

Til Nytårskuren uddeles Albertslund Kommunes 

nye virksomhedspris Stærk på job og erhverv. 

Med prisen anerkender kommunen virksomhe-

der, der bidrager til et levende arbejdsmarked 

og erhvervsliv i Albertslund. Prisen gives til en 

virksomhed, der engagerer sig i Albertslunds 

by- og erhvervsudvikling gennem iværksætteri, 

vækst, innovation, rummelighed eller samarbej-

de om unges uddannelse og job.

Der tages forbehold for Coronasituationen.

På møde i Kommunalbestyrelsen den 8. september 2020 blev det besluttet, at der skal afholdes en 
nytårskur for Albertslund Kommunes erhvervsliv, og at der skal uddeles en ny erhvervspris. 
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SKAL DIN VIRKSOMHED VÆRE 
SAMKØRSELSPARTNER? 
Samkørsel nedbringer ikke kun udgifterne på 
transporten og parkeringen for din virksomhed, 
men kan også være et led i jeres CO2-besparende 
initiativer. Set ud fra et HR-perspektiv skaber 
det også stor værdi, at medarbejdere møder 
hinanden. Er din virksomhed interesseret i at 
høre, hvordan I bliver hjulpet godt i gang? Skriv 
til FDM: tamed@fdm.dk.  

Den bedste vej er den, vi 
tager sammen – Albertslund 
Kommune lancerer samkørsel
Ved hjælp af FDMs samkørsels-app Ta’Med vil Albertslunds Kommune 
gøre det nemmere for virksomheder, borgere og medarbejdere i 
kommunen at vælge en mere grøn og bæredygtig transport til og fra 
deres arbejdsplads. 

Af Amalie Lehrman Gravgaard,  
samkørselsspecialist hos FDM

Samkørsel er et af midlerne til at udnytte ve-

jene bedre og fjerne bilkøerne, samtidig med 

at det gavner klimaet. I kombination med 

mere offentlig transport og cykeltrafik skal 

det bidrage til at reducere CO2-udledningen 

og lette rejsetiden med færre biler på vejene i 

Albertslund Kommune.

 

”Vi har indgået et partnerskab med FDM om 

at fremme samkørsel for borgere og medar-

bejdere, fordi transport, herunder pendling, 

står for en stor del af vores klimapåvirkning. 

Ta’Med-appen er en mulighed for os for selv at 

gøre noget både for klimaet og for trængslen. 

Som klimakommune har vi fokus på at reducere 

bilkørsel og fremme cyklismen og brugen af 

kollektiv trafik. Samkørsel er en løsning for dem, 

der ikke kan undvære bilkørsel. Appen hjælper 

kollegaer og naboer med at finde hinanden og 

køre sammen – og det kan gøres uden øget 

smitterisiko,” siger Trafikplanlægger i Alberts-

lund Kommune, Stine Højer.  

Sammenhængende mobilitet
For FDM er det også vigtigt, at samkørsel ikke 

bliver en erstatning af busser og tog, men et 

supplement til den kollektive trafik og en del 

af den sammenhængende mobilitet i Alberts-

lund Kommune. Det kan være med til at lette 

trængslen, der stiger især omkring de store 

byer. Blandt andet fordi der i gennemsnit kun 

sidder én i hver bil.

”Vi kommer ikke uden om samkørsel, hvis vi 

skal nedbringe både trængslen på vejene og 

bilparkens klimabelastning. Her kan Ta’Med 

forhåbentligt være med til at gøre det nemmere 

at få bilister til at åbne bildøren for hinanden. 

Ikke mindst på arbejdspladserne, hvor vi ved, at 

den daglige transport kan være en udfordring 

for mange. Derfor er vi i FDM rigtigt glade for 

samarbejdet med Albertslund Kommune,” siger 

afdelingschef i FDM, Torben Lund Kudsk.

Økonomiske fordele ved samkørsel
For mange virksomheder er samkørsel ikke kun 

et led i CO2-besparende initiativer, men kan også 

være med til at nedbringe omkostningerne på 

transporten. Er I flere kollegaer, der kører sam-

men, kan din virksomhed fx spare mange penge 

på kørselsgodtgørelse og parkering.

”Udover de CO2-besparende initiativer er der 

også flere gode grunde til at blive samkørsels-

partner med FDM, herunder det økonomiske, 

fordi parkering og transport i arbejdstiden er 

dyrt. Et overskueligt sted at starte med samkør-

sel er at sætte fokus på at reducere transporten 

mellem egne afdelinger og møder. Samtidig kan 

det være enormt værdifuldt, at medarbejdere 

møder hinanden på kryds og tværs af afdelin-

ger,” siger samkørselsspecialist i FDM, Amalie 

Lehrman Gravgaard.

”  Ta’Med-appen er en mulighed for os for selv 
at gøre noget både for klimaet og for trængslen. 
Som klimakommune har vi fokus på at reducere 
bilkørsel og fremme cyklismen og brugen af 
kollektiv trafik.
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Fordelene holder i kø – 
download appen Ta’Med 
og start samkørsel i dag
Biler er ikke det eneste, der holder i kø, når du 

skal til og fra arbejde, det gør fordelene ved 

at dele turen med en kollega heldigvis også. 

Samkørsel er ikke kun med til at nedbringe 

udgifterne på transporten og parkeringen for 

din virksomhed, men kan også være et led i de 

daglige CO2-besparende initiativer. Set ud fra et 

HR-perspektiv skaber det også stor værdi for en 

arbejdsplads, at medarbejdere møder hinanden 

på kryds og tværs af afdelinger. 

Reducering af klimabelastningen
Samkørsel skal ikke ses som hele løsningen, når 

det kommer til at begrænse trængslen på ve-

jene og reducere transportens CO2-udledning, 

men det er en måde, hvorpå der kan bidrages 

positivt til den grønne omstilling. Som klima-

kommune har Albertslund Kommune indgået 

et samkørselspartnerskab med FDM om at gøre 

samkørsel attraktivt for borgere, virksomheder 

og medarbejdere ved hjælp af FDMs samkør-

sels-app Ta’Med, da det sammen med mere 

kollektiv trafik og bedre forhold for cyklister skal 

reducere klimabelastning i kommunen. 

FDM klæder din virksomhed på
Skal FDM hjælpe din virksomhed i gang med 

samkørsel? Skriv til: tamed@fdm.dk. Det koster 

ikke noget, og samtidig har alle medarbejdere 

mulighed for at blive belønnet for deres sam-

kørselsture. 




