
Skybrudsplanlægning for 
 Albertslund Kommune  SIDE 3

NR. 1 | APRIL 2020

MILJØ & ERHVERV
– nyt til virksomhederne i Albertslund Kommune



2 

IN
D

H
O

L
D

SIDE 2  Jobcentret opruster

SIDE 3  Skybrudsplanlægning for Albertslund Kommune

SIDE 4  Invasive planter i Albertslund Kommune

SIDE 5  Ny Lovgivning

SIDE 6  Kort nyt

SIDE 9  BID – ny spændende samarbejdsmodel

SIDE 10  Miljøtilsyn 2019 og plan for miljøtilsynet i 2020

SIDE 12  Får du vand i kælderen, på lageret eller andre 
steder i virksomheden, når det regner?

Albertslund Kommunes jobcenter opruster for at få flere udlændinge med udfordringer  
i forhold til dansk i arbejde.

Af Elena Serafina Galioto, 
beskæftigelses- og integrationskonsulent

Jobcentret har ansat tre ekstra medarbejdere på 

dagpengeområdet, for at styrke kontakten mel-

lem de jobsøgende og virksomheder i Alberts-

lund, som vil være med at påtage sig et socialt 

ansvar i forhold til at integrere udlændinge på 

arbejdsmarkedet. Noget der samtidig kan styrke 

virksomhedens omdømme, CSR og indtjening.

Styrk virksomhedens sociale 
ansvarlighedsprofil
Virksomhedernes fordele kan bl.a. ligge i re-

kruttering og branding som socialt ansvarligt 

firma. I forhold til rekruttering vil der både være 

mulighed for virksomhedspraktik, ansøgning 

om løntilskud og opkvalificering gennem rele-

vante kurser for ansøgerne. Dette, sammen med 

den tætte kontakt og sparring med jobcentrets 

udpegede sagsbehandlere, kan lette virksomhe-

derne i forhold til at finde egnede medarbejdere 

fx ved udvidelse af firmaet.

Det drejer sig om jobsøgende til ordinær ansæt-

telse men med et behov for fx en sprogmakker 

i virksomheden og/eller undervisning i dansk 

ved siden af jobbet.

Skal Jobcentret hjælpe jer  
med et godt match?
Projektet løber over de næste 2 år. De tre 

ekstra medarbejdere i jobcentret vil arbejde 

tæt sammen med virksomhederne for at 

finde gode match mellem de jobsøgende og 

virksomhedernes behov for arbejdskraft, og fx 

matche sprogkundskaber hos ansøgerne med 

virksomhedernes nuværende ansatte og behov, 

fx i eksporterhverv. Det kan være en fordel, at 

der allerede er ansatte i virksomheden, som taler 

samme sprog som ansøgeren.

  

Jobcentret opruster

Et mål er også at træne de jobsøgendes selvtillid 

i forhold til at bruge dansk på arbejdspladsen.

Er din virksomhed interesseret i at høre 
mere, så kontakt Jobcentret Septim Ibis, 
virksomhedskonsulent på tlf. 2911 9510 
eller på mail septim.ibis@albertslund.dk.
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Skybrudsplanlægning for 
 Albertslund Kommune
Kommunen er i gang med at udarbejde en skybrudsplan, som skal fastlægge mål og rammer for klima-
tilpasning og skybrudssikring af Albertslund.

Af Anne Adamsen, civilingeniør, ph.d.

Oversvømmelsesrisikoen i Albertslund Kommu-

ne er relativt begrænset i dag, men vi forventer 

at Albertslund Kommune - ligesom resten af 

verden - bliver ramt af klimaforandringerne bl.a. 

i form af mere og kraftigere regn.

Separat kloaksystem i Albertslund
Fordi byplanlæggerne var forudseende, da byen 

blev bygget i 1960´erne, blev der etableret se-

parat kloakering, hvor regnvand og spildevand 

håndteres i hvert sit kloaksystem. Det hjælper 

os en del, men det kan ikke klare klimaforan-

dringerne på lidt længere sigt.

Kortlægning af forventede 
oversvømmelser
For at finde ud af hvor vandet løber hen i 

kraftigt regnvejr, når kloakkerne er fyldt op, og 

jordmatricen er er vandmættet, har vi fået lavet 

en hydraulisk model for Albertslund. 

Vi har på baggrund af forskellige modelkørsler 

fået et overordnet kort over oversvømmelses-

udbredelsen ved forskellige regnhændelser – fra 

almindelig daglig regn til et reelt skybrud.

Oversvømmelserne er relativt begrænsede i dag. 

Klimaforandringerne forventes dog at medføre, 

at oversvømmelsesrisikoen i Albertslund vil sti-

ge. Dette vil betyde, at skadesomfanget øges 

med 200 % over de næste 100 år, så det kan 

godt betale sig at gøre en indsats.

Hvordan kan vi håndtere vandet  
på terræn?
Vi har fået lavet en analyse af Albertslunds ter-

ræn, for at finde ud af, hvilke mulige løsninger 

vi har for at håndtere skybrudsvand rundt om-

kring i kommunen. Analysen viser, at det kun er 

meget få steder i kommunen, hvor vandet ved 

egen kraft kan strømme til en recipient. Fordi 

Albertslund Kommune blev planet ud dengang 

byen blev anlagt, er det meste af kommunen 

meget flad. Det betyder, at vi skal finde områder 

til lokal opmagasinering af skybrudsvand og 

arbejde med at aflede vandet lokalt til disse 

opmagasineringssteder.

Masterplaner 
For at kunne arbejde hensigtsmæssigt med 

vandhåndtering, bliver man nødt til at opdele 

kommunen i mindre områder. Albertslund 

Kommune kan deles op i fem naturlige ho-

vedoplande på baggrund af afløbssystemet 

og terrænforhold, hvorfra vandet strømmer 

til en recipent. Recipienterne i Albertslund er 

Bækrenden, Harrestrup Å, Kanalen, Store Vejle 

Å og Bymoserenden.

Der vil for hvert hovedopland blive udarbejdet 

en Masterplan, der nøje beskriver hvilke løsnin-

ger, der skal anvendes for at håndtere regnvan-

det bedst muligt i det pågældende område. Vi 

arbejder i øjeblikket sammen med HOFOR om 

den første Masterplan, som kommer til at gælde 

for Bækrendens opland.

Det er dyrt at klimatilpasse
Vores tilgang er at gå efter løsninger, der tager 

toppen af oversvømmelsesrisikoen, da det ellers 

vil være for dyrt at klimatilpasse Albertslund. Vi 

starter der, hvor risikoen er størst, og vi anven-

der byen som et aktiv i løsningen. Vi prioriterer 

at lave løsninger på terræn, dels fordi de er 

billigere end rør under jorden, og dels bidrager 

de til øgede blå-grønne områder i byrummet og 

i visse tilfælde til øget biodiversitet.

Vi udnytter synergien
Albertslund har mange byudviklingsprojekter i 

støbeskeen, og vi klimatilpasser disse områder 

i takt med byudviklingen og sammen med 

borgerne. Vi udnytter ligeledes denne synergi, 

når der skal foretages større renoveringer af 

offentlige arealer, ved forsyningsarbejder og 

ved vejarbejder.

Oversvømmelse i Kongsholmsparken.
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Invasive planter i  
Albertslund Kommune

Af Jacob Ruskov-Nielsen, biolog

En invasiv art er en art, der ikke oprindeligt 

hører hjemme i landet, og som har en negativ 

indvirkning på de hjemmehørende arter. 

Lovpligtigt at fjerne Bjørneklo
Ifølge lovgivningen er både kommuner og 

 private pålagt at fjerne Bjørneklo på deres 

grunde. Fjerner man ikke planterne, kan det 

afstedkomme politianmeldelse og endda bøde. 

I dag er kæmpebjørneklo pga. den målrettede 

indsats kun et mindre problem i Albertslund 

Kommune.

Kæmpebjørneklo er langt den almindeligste af 

bjørnekloarterne. Der er også to andre bjørne-

kloarter i Danmark, men de er meget sjældne. 

Kæmpebjørnekloen blev indført i botaniske 

haver som prydplante i 1830’erne. Den har det 

flotte, latinske navn, Heracleum mantegazzia-

num, og den har et imponerende forsvar. For det 

første er den dækket af fine hår, der kan stikke. 

For det andet er dens plantesaft aldeles giftig. 

Får man den på huden, mærker man den dog 

ikke umiddelbart, da den ikke brænder, men det 

ramte område vil efterhånden begynde at klø 

og brænde kraftigt, og der dannes store vabler. 

Huden er efterfølgende også meget sårbar over 

for sollys. Man skal derfor være forsigtig, når 

man fjerner de 2-5 meter høje planter og klæde 

sig behørigt på med solidt arbejdstøj og gerne 

sikkerhedsbriller.

Kæmpebjørneklo danner i juni og juli hvert 2. 

år store skærme med tusindvis af små, hvide 

blomster. Disse skærme bliver til tusindvis af frø, 

der meget let spredes af både kraftig vind og af 

dyr, og de spirer meget villigt! Planten vokser 

over det hele, både i skov, i det åbne land, ved 

søer og ved åer. Af denne årsag kan det være 

svært at holde dem nede, men der er metoder 

til det, og de kræver lidt tålmodighed.

Skærmkapning, hvor man hugger blomster-

skærmene af, inden de blomstrer, er en effektiv 

metode ved mindre bestande. Ligeledes er 

rodstikning, hvor rødderne hugges over med 

en spade, også effektivt på mindre bestande. 

Er bestanden meget stor, kan man blive nødt til 

at overdække hele området med sort plast. På 

denne måde stjæler man sollyset fra planterne, 

hvilket over tid slår dem ihjel.

Andre invasive arter
Kæmpebjørneklo er dog langt fra den eneste 

invasive planteart i Danmark. I mange kommu-

ner, herunder Albertslund, støder man jævnligt 

på for eksempel Kæmpebalsamin, canadisk- og 

sildig Gyldenris og japansk Pileurt. 

Der eksisterer på nuværende tidspunkt ingen 

lovgivning for af disse arter. Det er derfor 

helt op til den enkelte kommune – og private 

grundejer – at bekæmpe dem, hvis det vurderes 

nødvendigt. Det kan det dog blive, da de hurtigt 

spreder sig – et karaktertræk, der helt generelt 

gælder for invasive arter. 

At en art er invasiv betyder dog ikke automatisk, 

at den er direkte skadelig for det omkringvæ-

rende dyreliv. Mange af de invasive planter har 

masser af pollen og nektar at tilbyde insekterne, 

men selvsamme insekter er også afhængige 

af alle de andre, hjemmehørende plantearter, 

som de invasive arter meget hurtigt får kan få 

udkonkurreret, hvis ikke de bekæmpes.

Albertslund Kommunes indsatsplan for be-

kæmpelse af Kæmpebjørneklo kan findes på 

kommunens hjemmeside albertslund.dk under 

natur og grønne områder.

I naturforvaltningen i Albertslund Kommune har man arbejdet med bekæmpelse af den invasive planteart, 
kæmpebjørneklo, i mange år. 

Du kan læse meget mere om invasive 
arter og hvorledes de bekæmpes på 
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk .

Kæmpe bjørneklo. Kæmpebalsamin. Gyldenris.
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Udkast til Bekendtgørelse om visse 
krav til emballager 
Udkastet til bekendtgørelsen fastsætter en mini

mumspris på 4 kr. for bæreposer, som udleveres 

på salgssteder for varer eller produkter (§ 12). 

Bekendtgørelsen skal ses i sammenhæng med 

vedtagelsen af lovforslaget om forbud mod 

gratis udlevering af alle bæreposer med hank, 

samt bæreposer af plastik med og uden hank.

Ud over at fastsætte minimumsprisen er der 

også foretaget ændringer i flere af bekendtgø

relsens definitioner, så disse er i overensstem

melse med det reviderede emballagedirektiv fra 

2018. Dette er bl.a. definitionerne på "bortskaf

felse", "genbrug" m.fl.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft d. 

1. juli 2020. Krav om opkrævning af minimums

prisen træder i kraft d. 1. januar 2021, samtidig 

med lovens forbud mod gratis udlevering af 

plastposer. 

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Ny Lovgivning

Lovforslag om digital håndhævelse af 
miljøzoner
Et lovforslag om digital håndhævelse af mil

jøzoner i byerne har til formål at stramme 

håndhævelsen i miljøzoner ved at indføre auto

matiseret kontrol baseret på digital aflæsning 

af nummerplader. 

Det fysiske miljøzonemærke i forruden afskaf

fes, og kontrollen baseres fremover på digital 

aflæsning af nummerplader sammenholdt med 

oplysninger i Køretøjsregisteret (DMR).

 

For at sikre en målrettet opgaveløsning foreslås 

det, at Miljøstyrelsen tildeles en del af ansvaret 

for håndhævelsen, herunder muligheden for 

at udsende administrative bødeforelæg. I de 

første tre måneder efter 1. juli 2020 udsendes 

advarsler i stedet for bødeforelæg til køretøjer 

uden partikelfilter, der bliver observeret i miljø

zonerne.

Der indføres en undtagelse for Euro 5lastbiler 

og busser, der opfylder Euro 5normen. Undta

gelsen gælder også for EEVkøretøjer (Environ

mentally Enhanced Vehicle). Disse køretøjer 

omfattes dermed to år senere end hidtil.

Loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

Kilde: Miljøstyrelsen

Klimalov
Energi, Forsynings og Klimaministeriet har 

den 26. februar 2020 fremsat forslag til lov 

om klima. Forslaget er sat på dagsorden til 

1.  behandling i Folketinget den 12. marts 

2020. Lovforslaget bygger på en aftale mellem 

alle Folketingets partier med undtagelse af 

Liberal Alliance og Nye Borgerlige. Partierne 

blev enige om, at Danmark skal arbejde aktivt 

for Parisaftalens mål om at holde den globale 

temperaturstigning nede på 1,5 grader. Aftale

parterne blev enige om, at Danmark skal have 

en bindende klimalov med et mål om 70 pct. 

reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 i 

forhold til 1990 og et langsigtet mål om klima

neutralitet senest i 2050 og med 1,5 graders 

målsætningen for øje.

Lovforslaget indeholder klimamålene fra aftalen 

mellem partierne, og lovforslaget indeholder 

en mekanisme for fastsættelse af delmål. 

Mekanismen medfører, at den til enhver tid sid

dende regering hvert femte år skal fastsætte et 

delmål med et tiårigt perspektiv. Et nyt delmål, 

der fastsættes, må ikke være mindre ambitiøst 

end det seneste fastsatte mål. I forbindelse med 

regeringens kommende klimahandlingsplan i 

2020 sættes et delmål for 2025. Delmålene 

fastsættes efterfølgende ved lov.

Der knyttes en handlepligt til klimalovens mål

sætninger om 70 pct. reduktioner i 2030, det 

langsigtede mål om klimaneutralitet i senest 

2050 samt delmål, som fastsættes af oven

stående mekanisme. Handlepligten indtræder, 

hvis det ikke kan anskueliggøres, at klimalovens 

mål nås. 

Ved lovforslaget styrkes Klimarådet og udvides 

fra seks til otte medlemmer. Samtidig styrkes 

rådets uafhængighed ved, at rådet selv vælger 

ny formand, næstformænd og medlemmer. I 

tilknytning til klimarådet etableres et klimadia

logforum med repræsentanter fra brancheorga

nisationer, tænketanke, grønne organisationer, 

arbejdstagerorganisationer og ministerier. 

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

§§

§ §§ §§ §
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Import og eksport af affald
EUforordning nr. 660/2014 pålægger med

lemslandene at udarbejde en plan for tilsyn 

med affaldstransport, herunder import og 

eksport af affald.

Miljøstyrelsen har opdateret den danske plan 

for tilsyn med import og eksport af affald. Pla

nen er gældende for årene 20202022 og skal 

sikre, at affald behandles korrekt af godkendte 

virksomheder.

Planen beskriver, hvordan og på hvilken bag

grund, Miljøstyrelsen fremover vil gennemføre 

tilsynsopgaverne. Miljøstyrelsens aktiviteter på 

området inkluderer bl.a. tilsyn med klassifice

ringen af affaldet samt administrativ og fysisk 

kontrol med import, eksport og transit af affald. 

Kontrollen sker i tæt samarbejde med kommu

nerne, politiet og SKAT.

Planen er en revurdering af en tidligere plan fra 

2017 og gælder fra den 1. januar 2020. 

”Plan for tilsyn med import/eksport af affald 

2020-2022, Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 

41. januar 2020”.

Kilde: Miljøstyrelsen

Ny natur- og miljøpolitisk redegørelse 
Den natur og miljøpolitiske redegørelse be

skriver de seneste års politiske initiativer på 

natur og miljøområdet.

Redegørelsen er udarbejdet af Miljø og Føde

vare ministeriet og beskriver større udvalgte 

initiativer inden for natur og miljøpolitikken 

fra 2015 og frem til den nuværende regerings 

tiltrædelse.

Redegørelsen er opbygget omkring de samme 

temaer, som den nye digitale Miljøtilstandsrap

port  miljøtilstand.nu  for at koble tilstands

beskrivelserne med de væsentligste politiske 

initiativer. Temaerne er: Arealanvendelse, 

luftforurening, vandforsyning, vandmiljø, kli

maforandringer, natur og biodiversitet, natur

ressourcer, miljø og sundhed samt produktion, 

forbrug og affald.

For hvert afsnit redegøres kortfattet for udfor

dringer på området samt for større politiske 

initiativer, der har betydning for natur og miljø. 

Listen over initiativer udgør ikke en udtømmen

de liste over politiske initiativer på natur og 

miljøområdet.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Natur-og Miljøpolitisk redegørelse.  

Miljø- og Fødevareministeriet, februar 2020.

National affaldsplan afventer klimapartnerskaber
Danmarks næste nationale affaldsplan skal bl.a. 

løfte genanvendelsen via mere ens sortering og 

indsamling af affald over hele landet.

Regeringen har igangsat en række klimapart

nerskaber, herunder et partnerskab om affald, 

vand og cirkulær økonomi, som skal afrappor

tere sine anbefalinger til regeringen i marts.

Regeringen forventer, at klimapartnerskaberne 

blandt andet vil pege på vigtige tiltag til at ned

bringe klima og miljøbelastningen fra affald. 

Regeringen ønsker at inddrage disse anbefalin

ger i arbejdet med den nationale affaldsplan. 

Derfor vil den nye nationale affaldsplan, en 

revision af affaldsbekendtgørelsen samt de 

branchefælles standarder for indsamling og 

sortering af husholdningsaffald komme i høring 

senere på året, efter klimapartnerskaberne har 

præsenteret deres anbefalinger.

Kilde: Miljøstyrelsen

Kort nyt
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Energieffektivisering 
Energieffektivisering spiller en væsentlig rolle 

i den grønne omstilling og er samtidig en 

rigtig god forretning for virksomhederne. Det 

er konklusionen fra de foreløbige resultater 

af den såkaldte aftaleordning til elintensive 

virksomheder, hvor virksomhederne modtager 

tilskud til lempelse af PSObetalingen, hvis de 

indgår aftale med Energistyrelsen om energi

effektivisering. For 7 ud af 10 projekter har 

virksomhederne tjent investeringerne hjem i 

løbet af fem år.

Siden 1996 har Energistyrelsen indgået aftaler 

om energieffektiviseringer med både store og 

små, elintensive virksomheder i Danmark.

Resultaterne fra en analyse af aftaleordningen i 

perioden 20152018 omfatter 80 virksomheder 

og viser, at ordningen førte til 852 energispare

projekter med en samlet besparelse på 333.500 

MWh/år, svarende til ca. 73.300 tons CO2. Be

sparelserne udgør ca. 6 pct. af de deltagende 

virksomhedernes årlige energiforbrug i 2017.

For at være med i ordningen skal de tilskuds

berettigede virksomheder bl.a. effektivisere 

deres energiforbrug ved at implementere 

energiledelse og gennemføre et antal særlige 

undersøgelser, som har til formål at identificere 

yderligere energieffektiviseringstiltag.

Modydelsen for at indgå en aftale om energi

effektivisering er tilskud til en delvis dækning 

af virksomhedernes PSObetaling.

79 virksomheder i Danmark er omfattet af den 

nye aftaleperiode fra 20182020. Det drejer sig 

bl.a. om brancher inden for cement, kalk, tegl,  

papir, pap og plastprodukter m.m.

I stedet for at en virksomhed indgår en aftale 

direkte med Energistyrelsen, kan virksomheden 

lade sig repræsentere af fx en brancheorgani

sation, som forhandler aftaleforpligtelser med 

Energistyrelsen og løbende koordinerer indbe

retninger m.m. på vegne af virksomhederne. 

Plastindustrien og Danske Tegl har benyttet sig 

at dette og har indgået en ny aftale med Energi

styrelsen. Erfaringerne fra forrige aftaleperiode 

viser, at brancheorganisationernes vidensdeling 

blandt virksomhederne gavner virksomhederne.

De to brancher, Plastindustrien og Danske 

Tegl, som har indgået nye brancheaftaler med 

Energistyrelsen har i første aftaleperiode samlet 

reduceret energiforbruget med godt 35.500 

MWh eller ca. 9.000 tons CO2 reduktion sva

rende til omkring 1.600 typiske enfamiliehuses 

energiforbrug i 2018.

Læs mere om ordningen på Energistyrelsens 

hjemmeside, https://ens.dk.

Kilde: Energistyrelsen

Udslip af GMO til miljøet 
Hvis der sker udslip af genmodificerede orga

nismer fra en virksomhed, skal Miljøstyrelsen 

straks kontaktes telefonisk.

Miljøstyrelsen er beredskabsmyndighed i for

bindelse med udslip af GMO til miljøet. Det 

betyder, at Miljøstyrelsen altid skal kontaktes i 

forbindelse med et udslip, så snart det konsta

teres. For at sikre korrigerende foranstaltninger 

kan træffes, og miljømæssige konsekvenser så  

vidt muligt undgås, skal kontakten foregå 

telefonisk.

Yderligere informationer om beredskab, samt 

kontaktperson i forbindelse med udslip, kan 

findes på: https://mst.dk/erhverv/genteknologi/

beredskabiforbindelsemedudslipafgene

tiskmodificeredeorganismer/ 

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Rapport om biobaseret og bionedbrydeligt plast i Danmark  
Biobaseret og bionedbrydeligt plastik udgør 

fortsat en lille del af det samlede plastikforbrug.

Eunomia har for Miljøstyrelsen gennemført et 

studie af den nuværende status for biobaseret 

og bionedbrydeligt plastik. Studiet bygger vide

re på en tilsvarende kortlægning, som Eunomia 

har udført for det norske Miljødirektorat.

Rapporten er første skridt i forhold til at 

kortlægge, hvor der kan være mulige anven

delsesmuligheder for bionedbrydelig plastik 

for at nedbringe klima og miljøpåvirkninger 

ved forbrug af fossilt baseret plastik. Det kan 

bl.a. være produkter, hvis anvendelse 

gør, at de er svære at indsamle. Det 

kan være produkter som haglskåle 

fra jagtpatroner, afdækningsfilm til 

fx landbrug eller beskyttelse af nye 

træer.

Bio-based and Biodegradable Plastics 

in Denmark, Market, Applications, 

Waste Management and Implications 

in the Open Environment, Environ-

mental Project No 2125, 2020

Kilde: Miljøstyrelsen
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Danmark ønsker lavt cadmiumindhold i kunstgødning
Danmark vil påberåbe sig miljøgarantien over 

for EU for at fastholde stramme danske regler 

om tungmetallet cadmium i handelsgødning, 

når EU i 2022 indfører nye fælles regler på 

området. 

Miljøgarantien tillader EU’s medlemslande at 

beholde eller indføre nationale regler på visse 

områder på trods af EUregler om harmoni

sering. Siden Danmarks indtræden i EU er 

miljø garantien hidtil kun brugt fire gange af 

Danmark. Miljøgarantien henviser til artikel 

114 i Traktaten om Den Europæiske Unions 

Funktionsmåde (”Lissabontraktaten”).

EU har hidtil ikke haft fælles grænseværdier 

for cadmium i gødningsprodukter, og Dan

mark stemte imod de nye EUregler, da den 

kommende EU grænseværdi er højere end den 

eksisterende danske grænseværdi.

Den nuværende grænseværdi på 48 mg 

cadmium pr. kg fosfat er fastsat i en dansk 

bekendtgørelse fra 1989 om cadmiumindholdet 

i handelsgødning, som anvendes i landbruget. 

EU’s nye harmoniserede grænseværdi bliver 

på 60 mg cadmium pr. kg fosfat og træder i 

kraft i 2022.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Bilejere bruger ulovlige kølemidler 
I en række stikprøvekontroller har Miljøstyrel

sen fundet ulovlige kølemidler, som er solgt til 

private. Midlerne er solgt i ulovlige engangsbe

holdere og indeholder den skadelige klimagas 

R134A, som er en 1400 gange kraftigere 

klimagas end CO2, og dermed bidrager den til 

globale opvarmning, når den slipper ud.

R134a er ikke ulovlig, hvis gassen håndteres af 

professionelle, men den er ulovlig til private. En 

almindelig bils airconditionanlæg kan indeholde 

ca. 700 gram R134a. Det svarer til ca. 1.000 kg 

CO2 med hensyn til virkning på klimaet.

Miljøstyrelsen har beslaglagt 67 ulovlige en

gangsbeholdere solgt til private via nettet. 

R134a er et meget anvendt kølemiddel og 

benyttes i de fleste biler produceret før 1. januar 

2017. Kølemidlet blev introduceret i begyndel

sen af 1990’erne, og fra 1994 var det standard 

i alle bilers A/Canlæg. Der vil derfor være biler 

med A/Canlæg til R134a i omløb i mange år 

fremover.

I nye biler anvendes det mindre klimaskadelige 

kølemiddel R1234yf. 

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Designguide fra Plastindustrien
Alt for meget husholdningsplast ender i dag i 

danskernes skraldespande som værdiløst affald.

Det har fået ’Netværk for cirkulær plastembal

lage’, som bl.a. består af repræsentanter fra 

Arla Foods, DTU Food, Plus Pack, Københavns 

Kommune, Danmarks Naturfredningsforening 

og Plastindustrien, til at udvikle ’Designguide – 

Genbrug og genanvendelse af plastemballage 

til de private forbrugere’.

Plastaffald skal anerkendes og behandles som 

en værdifuld ressource frem for nytteløst skrald. 

Derfor skal der designes emballageløsninger, 

som fra start er tiltænkt genbrug og genanven

delse, så emballagens eller materialets egenska

ber og værdi fastholdes i et cirkulært kredsløb. 

Ambitionen er at få plasten væk fra naturen 

og ud fra forbrændingsanlæggene – og gøre 

Danmark til et foregangsland inden for cirkulær 

genbrug og genanvendelse af plastemballage.

Kilde: Plastindustrien, https://plast.dk/
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Albertslund Kommune udvikler 
fremtidens erhvervsområder, 
sammen med virksomheder, 
de lokale beboere, klubber, 
ejendomsforeninger og politikere.

Af Carsten Brodersen, erhvervskonsulent

Samarbejdsmodellen med navnet BID (Business 

Improvement Districts) skal hjælpe udviklingen 

i Erhvervsområderne i Albertslund Kommu-

ne. Med BID vil vi gerne støtte op om vores 

erhvervsområder, og forbedre den fremtidige 

byudvikling. Alle BID aktiviteter er midlertidige 

aktiviteter, og skal være med til at understøtte 

det lokale erhvervsområde og skabe interes-

sante byrum.

BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICTS (BID) 
BID er en ny samarbejdsmodel, der bidrager til 
at styrke samarbejde, events og erhvervsud-
vikling i byerne. Erfaringen fra andre byer, bl.a. 
Gladsaxe, Hillerød, Vejle, Aabenraa, viser, at 
en række opgaver løftes betydeligt, når et BID 
samarbejde går i gang. Opgaver, der ellers ikke 
ville være ressourcer til at klare hos den enkelte 
virksomhed, grundejer eller butik/erhverv.

BID deltagere kan være ejere, detailhandel, libe-
rale erhverv, forenings- og kulturliv, engagerede 
borgere og kommunen.

Opstart af nyt BID samarbejde
Dialogen om udviklingen af erhvervsområderne 

i Albertslund Kommune fortsætter, og senest 

var der på et møde i Hersted Industripark fokus 

på oprettelse og igangsættelse af endnu et 

BID samarbejde. Her var lokale virksomheder, 

byrådspolitikere og forvaltning samlet i DOLL 

Living Lab - lokaler i Hersted Industripark for 

at starte et helt nyt samarbejde om erhvervs-

området.

Her blev diskuteret fremtidsplaner og inputs til 

BID – ny spændende samarbejds
model

events og nye tiltag, der kan forbedre området 

til den fremtidige byudvikling.

Borgmester Steen Christiansen bød velkommen 

og ser frem til det nye samarbejde.

"Vi vil gerne invitere virksomheder og grundeje-

re til at være en aktiv del af deres nærområde 

og den kommune, som de bor 

i. Med etablering af BID vil vi 

styrke samarbejdet med de lokale 

virksomheder, så vi sammen kan 

udvikle mere attraktive erhvervs-

områder," siger borgmester 

Steen Christiansen.

Kommunen har taget initiativet 

til det nye BID. Med på holdet 

er BID Danmark, som sammen 

med blandt andet Realdania har været med til 

at udvikle den Danske BID-model. En model sat 

i verden for at fremme både by- og erhvervsud-

vikling, netværk og kriminalitetsforebyggelse.

En BID af succesen 
Kommuner som Vejle, Gladsaxe og København 

har allerede kastet sig over samarbejdsmodellen 

med stor succes.

I Vejle har man blandt andet pustet nyt liv i en 

mere eller mindre forladt bymidte fuldt af tom-

me lejemål med simple værktøjer som events og 

udsmykning med kulørte paraplyer.

BID samarbejdet fortætter 
Det nye BID i Hersted Industripark er heller ikke 

det første i Albertslund. I efteråret oprettede Al-

bertslund Kommune et BID i Værkstedskvarter, 

hvor der blandt andet er planer for trafikken 

og for tunnelen, der forbinder kvarteret med 

Herstedlund skole.

Vil du gerne høre mere omkring udvikling af BID områder i Albertslund Kommune, er du 
velkommen til at kontakte Albertslund Kommune, Sekretariatet for Byudvikling & Erhverv. 

Send en mail til cdo@albertslund.dk eller ring på tlf. 2020 3873.
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Miljøtilsyn 2019 og  
plan for miljøtilsynet i 2020

Af Lars Bertholdt,  
miljømedarbejder

Albertslund Kommune har gennem mange år 

ført miljøtilsyn på alle typer af virksomheder, 

og det vil vi blive ved med at gøre. Vi gør det 

fordi reglerne i miljølovgivningen kræver det, 

men ikke mindst fordi det giver god mening for 

miljøet. Vi sikrer på den måde at miljøarbejdet 

er forankret hos virksomhederne ved, at vi er 

synlige ved tilsyn.

Vi oplever stadig, at der er virksomheder, som 

ikke har helt styr på miljøreglerne – dette uanset 

om der er tale om et lille autoværksted eller 

en større fødevarevirksomhed. Det er derfor 

vigtigt, at vi kommer på miljøtilsyn på alle typer 

af virksomheder, og at vi kommer ofte. Kommu-

nalbestyrelsen har besluttet, at virksomhederne 

omfattet af reglerne om miljøtilsyn skal besøges 

mindst hvert 3. år, og ikke hvert 6. år.

På en tredjedel af de besøgte virksomheder i 

2019 konstaterede vi overtrædelse af miljø-

reglerne, som gav anledning til en eller flere 

håndhævelser.

På tilsyn og ved sagsbehandling er vi som 

myndighed opmærksomme på, at virksomhe-

dernes indretning og drift ikke udgør en risiko 

for hverken jord- og grundvandsforurening, 

for spildevands- og regnvandskloaksystemet, 

eller giver anledning til væsentlige støv, lugt 

og støjgener. Albertslund er særegen i forhold 

til mange andre kommuner, da vi har separeret 

afledning af spildevand og af regnvand. Det 

betyder, at vi ved tilsynene er meget opmærk-

somme på aktiviteter, der kan give anledning 

til forurening af vores regnvandssystem, som 

løber gennem rekreative områder, åer, vandløb 

og søer, før det løber urenset ud i Køge Bugt.

Ved miljøtilsynet oplever vi som oftest en positiv 

dialog om miljøforholdene og de fleste steder 

en interesse for at gøre en god indsats for 

miljøet. Vi møder stor forståelse for, at det er 

vigtigt at forebygge, at der sker forurening og 

efterleve miljøreglerne.

Fakta om virksomheder og tilsyn  
i 2019
Vi har 124 virksomheder, heraf 6 husdyrbrug, 

som er omfattet af reglerne om miljøtilsyn. Ud 

af 549 registrerede øvrige virksomheder skønner 

vi, at op imod 250 øvrige virksomheder har 

miljømæssige aktiviteter, som gør det relevant 

at udføre miljøtilsyn med.

I 2019 har vi udført 153 tilsyn på virksom-

heder. På 74 af disse virksomheder blev alle 

miljøforhold gennemgået og kontrolleret ved 

miljøtilsynet. De resterende 79 tilsyn har været 

opfølgende kontroltilsyn, kampagnetilsyn samt 

tilsyn med klager og akut uheld. Vi har besøgt i 

alt 118 virksomheder og 1 husdyrbrug.

Miljøstyrelsens krav om antal tilsyn er nået, men 

kommunalbestyrelsens mål i miljøtilsynsplan 

2018-2021 er ikke helt nået.

Håndhævelser i 2019
Hvis en virksomhed overtræder miljøreglerne, 

giver vi i forbindelse med tilsynet en hånd-

Albertslund Kommune kommer på alle typer af virksomheder for at kontrollere, at miljøreglerne 
overholdes. Det fortsætter vi med i 2020.
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hævelse med en frist, og vi følger op med et 

kontroltilsyn for at se, om forholdet er bragt 

i orden.

Vi har i 2019 givet 62 håndhævelser. De sidste 

år har det ligget på samme niveau. Vi giver 

henstillinger, indskærpelser, påbud og politi-

anmeldelser. I 2019 er der givet 2 påbud og 1 

politianmeldelse. Påbuddene er givet som krav 

om undersøgelse af kloakforhold og krav om 

jordforureningsundersøgelse. Politianmeldelsen 

er givet for ulovlig eksport af affald.

De største miljømæssige udfordringer har været 

inden for affald, spildevand og farligt affald. 

Det er manglende sortering af affald, udledning 

af stoffer til regn- og spildevandskloakken og 

fejltilslutning af regnvand til spildevand, samt 

problematisk opbevaring og håndtering af 

farligt affald og kemikalier.

Vi oplever desværre stadigvæk, at det er de sam-

me miljøforhold, der igen og igen overtrædes af 

virksomhederne. Det er uanset om det er et lille 

autoværksted, en større produktionsvirksomhed 

eller handelsvirksomheder med lager. 

Derfor er det vigtigt, at vi komme ofte så dia-

logen fastholdes, og at vi kommer på alle typer 

af virksomheder for at sikre, at miljøreglerne 

bliver overholdt.

Vi kan i fællesskab hjælpe hinanden og gøre 

det lidt bedre. Tænk på miljøet i hverdagen. 

Det ved vi I gør, både miljø og klima, og så 

fastholder vi fokus på et godt miljø, for os og 

for generationerne der kommer.

Tilsynskampagner i 2019
Den første af årets to tilsynskampagner var 

rettet mod virksomheder med fejltilslutning 

til kloakken. Den anden tilsynskampagne 

omhandlede støjsvag varelevering til daglig-

varebutikker.

Fejltilslutning til kloak

Efter tv-inspektion af HOFOR førte vi tilsyn med 

8 virksomheder i Værkstedskvarteret, hvor der 

var mistanke om, at regnvand er tilsluttet spil-

devandskloakken.

Støjsvag varelevering

Støj fra varelevering til dagligvarebutikker var 

en informationskampagne om muligheder for 

at benytte støjsvage hjælperedskaber som rulle-

vogne og palleløftere i butikkerne. Vi besøgte 

8 dagligvarebutikker, som alle ligger tæt på 

boligområder, og 2 leverandører af dagligvarer 

til butikker, hvor det bl.a. var information om 

støjsvage hybridlastbiler og palleløftere.

Miljøtilsyn i 2020
Vi forventer at udføre 95 miljøtilsyn på virksom-

heder, hvor alle miljøforhold gennemgås og 

kontrolleres. Herudover vil der være opfølgende 

kontroltilsyn og kampagnetilsyn samt evt. tilsyn 

med klager og akut uheld.

Kommer vi på miljøtilsyn på netop din 

virksomhed i 2020?

Hvis vi ikke har været hos netop dig de sidste 

par år, så er der stor sandsynlighed for, at vi 

kommer i 2020. Vi varsler som regel miljøtilsyn, 

14 dage før vi kommer. Nogle gange kommer 

vi uanmeldt.

Tilsynskampagner i 2020

Vi har to tilsynskampagner igen i 2020. Den før-

ste handler om ”Byt et bræt”-konceptet, hvor 

virksomhedernes overskud af byggematerialer 

kan bruges af andre. Den anden kampagne 

vil atter have fokus på uvedkommende vand 

og fejltilslutning eller mod uønskede stoffer i 

spildevandet.
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Får du vand i kælderen, 
på lageret eller andre 
steder i virksomheden, 
når det regner?

Af Anne Adamsen, civilingeniør, ph.d.

I den forbindelse har vi fået lavet en model 

for, hvor vandet løber hen ved ekstrem regn, 

når kloakkerne er fyldt op, og når jorden er 

mættet med vand, så vandet kun kan strømme 

på overfladen. 

Finpudsning af modellen
HOFOR har stor viden om, hvor vandet fra 

ekstrem regn kan skabe problemer på de of-

fentlige arealer. Al den viden er indarbejdet i 

modellen. 

Vi kunne godt tænke os at høre, hvordan det 

står til i Hersted Industripark, Røde Vejrmølle 

Industri park og i Værkstedskvarteret. Vi vil 

derfor rigtigt gerne høre fra dig, hvis din virk-

somhed får vand i kælderen, på lageret eller 

andre steder, når det regner kraftigt.

Vi er ved at lave en skybrudsplan 
for Albertslund Kommune, som 
skal fastlægge mål og rammer for 
klimatilpasning og skybrudssikring 
af Albertslund. 

Send en mail til miljo@albertslund.dk  
og fortæl hvad du oplever  

i din virksomhed. 
Du må meget gerne sende billeder med, 

hvis du har mulighed for det.




