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Affaldsgebyrer 2015

Af Anne-Mette Jansen,  
Solrød Kommune

I Solrød Kommune kan virksomheder blive op-

krævet op til 3 forskellige gebyrer vedr. affald.

•  Administrationsgebyret der er lovpligtigt og 

dækker udgifter til planlægning,  admini-

stration m.m.

•  Genbrugspladsgebyr som du skal betale, hvis 

du er tilmeldt ordningen

•  Gebyr for dagrenovation skal du betale, hvis 

du er tilmeldt ordningen

Administrationsgebyr 2015
Administrationsgebyret er i 2015 på 525 kr. 

inkl. moms. 

Administrationsgebyret er obligatorisk for 

næsten alle virksomheder. Din virksomhed 

opkræves på baggrund af de oplysninger, der 

er registreret i CVR den 1. januar. Du kan se 

oplysninger om din virksomhed på www.cvr.dk. 

Det er dit eget ansvar at sørge for, at CVR-regi-

steret er opdateret.

Gebyret dækker de udgifter kommunen har, 

som ikke kan knyttes op til en bestemt ordning. 

Gebyret dækker bl.a. administration, planlæg-

ning, udarbejdelse af regulativer, registrering af 

data og information.

Genbrugspladsgebyr 2015
Gebyrerne for brug af MiljøCenter Greve i 2015 

inkl. moms er:

Håndværker pr. bil 12.323,75 kroner

Øvrige virksomheder pr. bil 3.188,75 kroner

Klippekort pr. klip 185,00 kroner

Har din virksomhed brug for at aflevere affald 

på genbrugspladsen MiljøCenter Greve, kan 

du tilmelde virksomheden til enten abonne-

mentsordningen, hvor du betaler pr. tilmeldt 

bil, eller klippekortordningen hvor du betaler 

pr. læs. Begge ordninger kræver, at du har 

tilmeldt dig, og har fået et adgangskort fra 

Solrød Kommune.

Tilmelding skal ske inden d. 17. december for, 

at tilmeldingen er gældende pr. 1. januar 2015. 

Ved tilmelding skal virksomheden oplyse, om 

der ønskes en abonnementsordning eller en 

klippekortsordning, cvr- nummer og p-nummer 

for virksomheden, og hvis virksomheden vælger 

abonnementsordning, skal der desuden oplyses 

registreringsnummer for den bil, der skal være 

tilmeldt. 

Tilmelding til MiljøCenter Greve kan ske til 

teknisk@solrod.dk eller til Solrød Kommune, 

Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.

Gebyr for dagrenovation
Gebyret for tømning af en dagrenovationssæk 

hver uge er i 2015 inkl. moms 1.081 kr.

Har du en virksomhed med kun lidt affald, 

kan du tilmelde dig en erhvervssæk, som du 

får hentet ugentligt eller hver 14. dag. Som 

virksomhed kan du tilmelde dig op til 5 er-

hvervssække. Du skal tilmelde dig ordningen 

hos Solrød Kommune.
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Min Måler  
– Effektiv overvågning af din 
virksomheds energiforbrug
Er du erhvervskunde hos  
SEAS-NVE Strømmen A/S, har 
din virksomhed gratis adgang 
til tjenesten Min Måler Erhverv, 
såfremt du har de nye digitale 
elmålere installeret.

Af Anne-Mette Jansen, Solrød Kommune

SEAS-NVE Strømmen har lanceret et nyt værktøj 

til sine erhvervskunder: Min Måler Erhverv. Det 

gør det let for dig at holde øje med, hvor meget 

el, din virksomhed bruger. SEAS-NVE præsente-

rer MinMåler som et værktøj, der gør det

•  nemt at følge udviklingen i elforbruget

•  muligt hurtigt at reagere på uregelmæssigt 

elforbrug

•  let at vurdere effekten af energisparetiltag

•  let at benchmarke forbrugssteder

•  nemt at eksportere data til excel

Tallene præsenteres i overskuelige søjledia-

grammer, så du på et øjeblik kan overskue 

jeres forbrugsmønster direkte på skærmen. Du 

bestemmer frit, hvilket tidsrum der skal vises. 

Afslør standby-forbrug
Min Måler Erhverv kan bruges på mange måder. 

For eksempel til at undersøge standby-forbrug. 

Hvis virksomheden bruger meget el, selvom virk-

somheden står stille, er det værd at undersøge 

hvorfor, og hvordan det kan undgås. 

- Vi bruger Min Måler Erhverv til at overvåge vo-

res bygningers elforbrug. For nylig opdagede vi, 

at en af vores ubemandede kommandobunkers 

brugte usædvanligt meget el. Det viste sig, at 

både ventilationsanlæg og flere elradiatorer var 

tændt, siger Jesper A. Pedersen, brandmester 

hos Lolland Falsters Brandvæsen. 

Find energislugerne
Jeres elforbrug fordeler sig på mange apparater, 

anlæg og/eller maskiner. Derfor kan det være 

vanskeligt at vide hvilke af dem, der bruger 

mest el. Det kan Min Måler Erhverv bruges til 

at kortlægge. Sluk for eksempel for ventilation 

eller andet udstyr i en given periode og se, hvad 

der sker med forbruget. 

Undgå budgetoverskridelser
Med få klik kan du sammenligne elforbruget 

i én periode med en anden. For eksempel en 

måned i år med samme måned sidste år. På den 

måde bliver det lettere at opdage overforbrug, 

før budgettet skrider. 

Lav jeres egne målergrupper 
Har din virksomhed flere elmålere, vises de i 

en brugervenlig træstruktur, så du nemt kan 

navigere mellem dem. Du kan også samle 

dem i grupper og se udvalgte måleres samlede 

forbrug. 

Nem eksport til Excel
Hvis du vil arbejde videre med tallene i Ecxel, kan 

de let eksporteres. Du kan både lave et samlet 

udtræk af alle tallene for en given periode og 

udvælge bestemte nøgletal. 

Sådan gør du
For at få adgang skal du være kunde hos SEAS-

NVE Strømmen A/S, og de nye digitale elmålere 

skal være installeret.

Du kan få adgang til Min Måler Erhverv via 

www.minmaalererhverv.seas-nve.dk. For at 

logge ind skal du have en NemID medarbejder-

signatur. Hvis du ikke har en i forvejen, kan den 

bestilles på nemid.nu. 

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til Min Måler Erhverv, er du 

velkommen til at kontakte Key Account Ma-

nager Lars Kahn Sørensen på 7029 2033 eller 

lks@seas-nve.dk.
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Sæt klima på virksomhedens 
julekalender
Julen er forbrugets fest, og det kan mærkes i pengepungen såvel som på klimakontoen.  
Vil du have julehygge på kontoret, samle medarbejderne til julefrokost og give dem en julegave?  
Så kan du med fordel tænke klimaet ind i virksomhedens juleindkøb.

Af Signe Termansen

De senere år har der været fokus på, hvordan 

man kan holde jul på en måde, der belaster miljø 

og klima mindre. Få inspiration til, hvordan du 

kan sætte et grønt aftryk også på virksomhe-

dens juletraditioner. 

Klimavenlig hverdag i december
Man kan sagtens skrue op for hyggen på 

kontoret, uden at skrue op for CO2-udslippet. 

Vælg økologisk gran og stearinlys af ren stea-

rin og uden paraffin, da det medvirker til en 

større CO2-udledning, når det brænder. Sørg 

for at lufte ud hver dag, da stearinlys forure-

ner indeklimaet, uanset hvilke lys du vælger. 

Juleknas og kager kan være anledning til at 

motivere medarbejderne til at cykle til arbejde 

i den bogstavelig talt søde juletid. I tilfælde af 

hvid jul, skal du huske at rydde for sne på cykel- 

stien. 

LED-dioder og genbrugspynt
Lyskæder i træerne er smukt, men også en 

stor strømsluger. LED-lyskæder bruger derimod 

meget lidt strøm. Du kan med fordel sætte en 

timer på lyskæderne, så de fx er slukket om 

natten. Har du stakkevis af gamle flyers og 

foldere liggende? Så brug dem til at lave sjov 

og personlig julepynt. Pak rester af julepynt 

og lys væk i en kasse, inden ferien – det kan 

genbruges næste år.

Lokal og økologisk julefrokost
Også virksomhedens julefrokost kan blive lidt 

grønnere, hvis du sætter danske og økologiske 

råvarer på julebordet. Julemad er derudover 

andet end and og flæskesteg, det er også lækre 

salater, rødkål og rodfrugter. Hvis du sparer lidt 

på kødet, sparer du samtidig både penge og 

CO2. Det er også en god idé at skåle mere i øl 

end vin, da øl ikke kræver så mange råvarer, 

og derfor er mere klimavenligt. Hvis der er mad 

tilovers efter gildet, så mindsk madspild og giv 

medarbejderne en ”doggy bag” med hjem til 

dagen derpå. 

Giv en grønnere gave
Hvordan giver man en gave, som alle med-

arbejdere kan bruge, samtidig med at den er 

god for miljøet? Giv gaver efter princippet ”lidt 

men godt”, og giv et gavekort på en oplevelse 

i stedet for en lysestage, som alligevel ender 

bagerst i skabet. Sender du julekort ud til sam-

arbejdspartnere og medarbejdere, kan du med 

fordel gøre det elektronisk, og på den måde 

spare på papiret. 

Giv forbruget juleferie
Det sidste du kan gøre for klimaet og kontoen, 

inden du går på ferie, er at lukke helt ned for 

varme, lys og ventilation. Husk at slukke på kon-

takten – der er ingen grund til at apparaterne 

står på stand by, når der er lukket.

Vi ønsker dig og din virksomhed en glædelig 

og klimavenlig jul!



5

Postevand er billigt og 900 gange 
mere miljøvenligt end flaskevand
Der er ingen grund til at købe vand på flaske, når man meget billigere og langt mere miljøvenligt 
blot kan åbne hanen for at slukke tørsten. 

Af Christina Otzen,  
kommunikationsrådgiver HOHOR 

Når en liter vand forlader vandhanen, så er der 

kun udledt 0,0002 kg CO2, fra vandet bliver 

pumpet op, filtreret og transporteret gennem 

rørene. Hvis man snupper en liter flaskevand, så 

er der brugt CO2 på at producere flasken, tappe 

vandet og transportere flasken. I alt belaster en 

liter flaskevand med 0,18 kg CO2 – det er 900 

gange mere end postevandet.

Spar både penge og CO2
”Det vil virkelig batte i danskernes CO2-regn-

skab, hvis vi drikker postevand frem for flaske-

vand. Det er både billigere i CO2-regnskabet 

og for pengepungen. Postevandet har en 

ualmindelig høj kvalitet, som faktisk gør det til 

en delikatesse set ud fra et globalt perspektiv, 

selvom vi danskere har en tilbøjelighed til at tage 

vores unikt gode drikkevand for givet og ser på 

købevand som finere”, siger forsyningsdirektør 

Per Jacobsen fra HOFOR, Hovedstadsområdets 

Forsyningsselskab.

På trods af de indlysende fordele ved poste-

vandet, så havner flaskevand alligevel ofte på 

mødeborde og i picnickurven. I 2012 købte 

danskerne 139,5 millioner liter flaskevand. Hvis 

tørsten i stedet var blevet slukket i postevand, så 

havde danskerne sparet miljøet for 25.000.000 

kg CO2. Det svarer til, at der dagligt i et år 

bliver kørt omkring 400.000 km mindre i bil 

i Danmark.

Folde-engangskrus i stedet for plast
HOFOR har i samarbejde med Aquatak udviklet 

et engangskrus af plantefibre, som efter få dage 

vil gå i opløsning ligesom et stykke køkkenrulle, 

hvis man ikke rammer en skraldespand. Hvis 

dette krus bliver brugt til festivaler, motions-

events og lignende i stedet for flaskevand og 

plastkrus, kan det spare mange kilo CO2.

EN LITER POSTEVAND
•  udleder 0,0002 kg CO2

•  koster cirka 0,06 kroner

EN LITER FLASKEVAND 
•  udleder 0,18 kg CO2

•  koster cirka 10-15 kroner
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Solrød Biogas 
– et unikt samarbejde mellem 
kommune og virksomheder 

Af Mikkel Busck, 
Projektleder Solrød Biogas A/S / 
projektmedarbejder Solrød Kommune 

Hvorfor skal vi have et biogasanlæg 
i Solrød?
Biogasanlægget har en række fordele, som alle 

er værd at nævne, men centralt for ønsket om 

at igangsætte projektet for over 5 år siden har 

været tre grundlæggende forhold:

1.  At Solrød Kommune ønsker at tage sin del af 

ansvaret for at forebygge klimaforandringer-

ne. Kommunen har et ambitiøst klimamål, 

hvilket bl.a. indebærer en målsætning om 

at reducere kommunens drivhusgasser med 

55 procent inden 2025. I denne proces 

er biogasanlægget helt centralt, da det 

bidrager med over halvdelen af reduktions-

målsætningen. 

2.  At kommunens borgere og virksomheder 

gennem mange år har været plagede af 

 gener fra ophobning af tang på stranden. 

Ved at fjerne tangen og producere ’grøn’ 

gas på denne reduceres et lugtproblem, 

og stranden bliver mere tilgængelig for 

besøgende. 

3.  At virksomheder i omegnen har set et stort 

potentiale i anlægget. Via det offentlige-pri-

vate samarbejde er der skabt et fælles mål 

om etableringen af biogasanlægget, fordi 

parterne kan se store fordele i projektet. 

De involverede virksomheder kan komme 

af med deres biprodukt på en økonomisk 

og miljømæssig forsvarlig måde, og Solrød 

Kommune kan få en varig løsning på tang-

problemet, foruden at kommunens drivhus-

gasudledning reduceres kraftigt. 

Hvad er anlægskonceptet?
Solrød Kommune er eneaktionær i det nystifte-

de selskab Solrød Biogas A/S, med Borgmester 

Niels Hörup i spidsen for bestyrelsen. Etable-

Byggeriet af Solrød Biogasanlæg er i fuldt sving, og fra sommeren 2015 vil det nye anlæg, der 
ejes af Solrød Kommune, stå klar til at producere biogas på tang, restprodukter fra industrien 
og gylle fra landbruget.

ringen af biogasanlægget er dog sket i tæt 

samarbejde med CP Kelco, VEKS, Chr. Hansen, 

landbruget og Solrød Strandrenselaug. Der 

forventes i udgangspunktet et årligt råvare-

grundlag på ca. 200.000 tons tilført organisk 

materiale, heraf 79.400 tons restprodukt fra 

CPKelcos pektin- og carrageenanproduktion, 

60.000 tons eluat fra Chr. Hansen, 53.200 

tons husdyrgødning, og 7.400 tons tang fra 

strandrensning i Køge Bugt.

Selve anlægget bygges af Bigadan A/S, der 

er totalentreprenør på byggeriet. Foruden en 

del rådgivningsselskaber har især Roskilde 

Universitet bidraget til at udvikle konceptet for 

anlægget. I fi guren nedenunder er konceptet 

for anlægget skitseret. 

Biogas er en brændbar blanding af gasser 

bestående hovedsagelig af metan (CH4) og 

kuldioxid (CO2), der kan omsættes til energi. 

Til VEKS 

Centralt i biogasanlægget er reaktortankene, hvor organisk materiale omdannes til biogas i et iltfattigt miljø. Efter at biomassen er afgasset 
i reaktortankene, bliver den lagret og herefter leveret tilbage til landbruget i form af gødning. Biogassen udnyttes til produktion af el og 
fjernvarme.
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Biogasproduktionen vurderes at være ca. 6 mio. 

m3 metan årligt. Den producerede gas sendes til 

VEKS’ kraftvarmeanlæg på Solrød Fjernvarme-

værk og anvendes i en gasmotor, hvorved der 

årligt kan produceres ca. 23 GWh el og ca. 28 

GWh varme. Det estimeres, at anlægget årligt 

vil producere grøn varme svarende til forbruget 

hos ca. 1.700 husstande samt grøn el svarende 

til omkring 3.800 husstande, hvormed en stor 

del af kommunens godt 21.000 borgere vil få 

gavn af det grønne initiativ.

Hvor skal anlægget bygges? 
Anlægget bliver bygget på Åmarken 6 i Lille 

Skensved. Fra start blev der arbejdet med 

flere alternative placeringer, men det viste sig 

efter detaljerede vurderinger, at der ved den 

valgte placering kunne hentes størst mulige 

miljømæssige gevinster og præsenteres den 

mest solide forretningsmodel for anlægget. 

Dette skyldes især en fornuftig transport- og 

energiinfrastruktur ved denne placering. En 

vigtig grund til denne placering var desuden, 

at anlægget her kunne ligge i landzone med 

afstand til bymæssig bebyggelse. 

Med placeringen af anlægget følger en del 

hensyn og krav til indretning, udformning samt 

miljøpåvirkning, og det blev hurtigt lagt fast, at 

anlægget udformes i henhold til de skrappeste 

krav eksempelvis i forhold til lugtgener. Det 

kan ikke afvises, at anlægget i korte perioder 

vil kunne lugtes, hvis man tager en rundtur på 

anlægget, men principielt indrettes anlægget 

til ikke at lugte. Af- og pålæsning samt andre 

lugtgenererende aktiviteter foregår således 

indendørs i en lukket hal, der ventileres til 

anlæggets luftrensningsfilter. Inden bilerne for-

lader hallen, rengøres de for at mindske gener 

herfra til omgivelserne.  

Hvad byder femtiden på?
Biogasanlægget i Solrød ventes at producere 

grøn energi fra sommeren 2015. Frem til 

idriftsættelse er råvarekonceptet godt og vel 

fastlagt, men det kan ikke udelukkes at frem-

tiden vil bringe ny viden eller nye spændende 

restprodukter ind, der kan øge anlæggets gas-

produktion og højne gødningsværdien af den 

afgassede biomasse. Projektgruppen omkring 

Solrød Biogas såvel som bestyrelse og direktion i 

Solrød Biogas A/S ønsker således også at være i 

kontakt med virksomheder o.a., der skulle have 

interesse i Solrød Biogas.  

Med energiaftalen fra 2012 mellem Folketingets 

partier øgedes det økonomiske incitament til 

at etablere biogasanlæg i Danmark, og der ses 

nu mange projekter af lignende karakter rundt 

omkring i landet. Vigtigt er det at holde sig 

for øje, at anlægget skal kunne levere en høj 

gasdannelse for at sikre rentabilitet. Et andet 

grundlæggende forhold, som det kan være 

værd at holde sig for øje, hvis andre kommuner 

skulle ønske at opføre lignende anlæg, er at 

søge anlæggets mangfoldige fordele og gøre 

dem til centrale målsætninger for alle involve-

rede i projektet. Det er ikke fjernt at forestille 

sig, at der eksisterer potentiale for fremtidige 

samarbejder mellem virksomheder og kommu-

ner mange steder i landet, som vil kunne skabe 

lokale arbejdspladser og yde et vigtigt bidrag til 

at forebygge klimaforandringerne. 

Visualisering af Solrød Biogas, august 2014.

Udgravning til reaktortanke, september 2014.



Kort nyt
Brugerbetaling for 2015 for godkendelser og miljøtilsyn
En række af kommunernes ydelser i forbindelse 

med miljøgodkendelse samt miljøtilsyn er om-

fattet af brugerbetaling. Brugerbetalingstaksten 

fastsættes hvert år, og betalingen for 2015 er 

fastsat til 308,70 kr. i timen. Brugerbetalingen 

er offentliggjort på Miljøstyrelsens side om 

”Brugerbetaling”. Her kan man desuden læse 

mere om retningslinjerne for brugerbetalingen.

Der skal opkræves brugerbetaling, hvis virk-

somheden, anlægget, indretningen eller 

husdyrbruget mv. er omfattet af brugerbe-

talingsbekendtgørelsens § 2, og godkendel-

ses- eller tilsynsmyndigheden har udført en af 

nedenstående opgaver:

•  behandlet en ansøgning om godkendelse 

eller andre opgaver efter miljøbeskyttelses-

lovens kapitel 5,

•  behandlet en ansøgning om godkendelse 

efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i 

husdyrgodkendelsesloven,

•  ført tilsyn efter kapitel 9 i miljøbeskyttelses-

loven, eller

•  ført tilsyn efter kapitel 5 i husdyrgodkendel-

sesloven.

Brugerbetalingen blev indført i 2005, og belø-

bene har de sidste år være følgende:  

2014: kr. 302,95

2013: kr. 300,25

2012: kr. 295,22.

Virksomheder skal indberette nanoprodukter
De såkaldte nanomaterialer anvendes i en lang 

række produkter. Der er imidlertid meget lidt 

viden om materialernes virkning på sundhed 

og miljø. Ifølge miljøministeren er et skridt på 

vejen til at få viden om nanomaterialerne, at få 

klarlagt, hvor de bruges og findes. Derfor skal 

der etableres en database over, hvilke produkter 

der indeholder nanomaterialer.

Danske virksomheder, der producerer eller 

importerer forbrugerprodukter med nanoma-

terialer , skal derfor indberette deres produkter 

i det nationale nanoproduktregister på virk.dk.

Reglerne om indberetning findes i Bekendtgø-

relse nr. 644 af 13. juni 2014 om indberetning 

til nanoproduktregistret. Virksomhederne skal 

indberette første gang senest den 30. august 

2015 for perioden 20. juni 2014 til 20. juni 

2015. 

Miljøstyrelsen har udarbejdet ”Vejledning om 

indberetning til det danske Nanoproduktregi-

ster”. Vejledningen findes på Miljøstyrelsens 

hjemmeside samt på virk.dk.

Ny faremærkning af kemiske produkter
Der er kommet nye, fælles EU faremærker til ke-

miske produkter. De produkter, der er omfattet 

af faremærkningsreglerne, skal som udgangs-

punkt være mærket med de nye mærker inden 

den 15. juni 2015.

Vaske- og rengøringsmidler, maling, lim, lak, 

fugemasser, imprægneringsmidler til træ med 

meget mere skal fra den 15. juni 2015 være 

forsynet med nye faremærker til erstatning for 

de gamle orangefarvede.

Reglerne gælder både for producenter og de-

tailhandelen. Detailhandelen må således ikke 

sælge produkter med de gamle mærker på efter 

den 15. juni 2015.

Dog gælder det, at kemiske blandinger, der er 

markedsført før den 1. juni 2015 med gammel 

mærkning, må distribueres og sælges frem til 

1. juni 2017. Hvis blandingen fyldes på en an-

den emballage, eller hvis emballagen ændres, 

skal etiketten dog opfylde de nye regler fra 1. 

juni 2015.

Efter 1. juni 2017 må blandinger med gammel 

faremærkning imidlertid ikke længere være i 

handlen. Til den tid skal distributører og for-

handlere enten have skiftet de gamle etiketter 

ud med nye eller trække produkterne tilbage 

fra markedet. 

Miljøstyrelsen har sat en kampagne i gang, der 

skal nå ud til de virksomheder Styrelsen normalt 

ikke er i kontakt med, hvilket især vil være 

mindre virksomheder og detailhandelen. Kam-

pagnen understøttes af Miljøstyrelsens helpdesk 

og en hjemmeside, hvor virksomhederne kan 

hente fakta og gode råd om reglerne. Hjem-

mesiden hedder mærkkemien.dk. Helpdeskens 

mailadresse er: clphelddesk@mst.dk
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Hvad sker der med dit affald?
Mange virksomheder er ikke helt 
klar over, at de faktisk smider 
mange brugbare ressourcer ud 
til forbrænding. Det kan skyldes, 
at virksomheden ikke ved, hvad 
der egentlig sker med affaldet, og 
hvad det bruges til.

Af Bettina Osmark

Mange virksomheder har en stor container til 

småt brændbart, hvor alt affald, som virksomhe-

den ikke kan tjene penge på, bliver smidt i. Ved 

at sortere affaldet i genanvendelige fraktioner, 

er I med til at spare på ressourcerne. Mange 

indsamlingsvirksomheder er behjælpelige med 

at sørge for, at I får de rigtige containere.

Her kan du se, hvad der sker med 
dit affald, når det er blevet hentet af 
 vognmanden
•  Papir: Kasseret kontorpapir, aviser, tryksager, 

ugeblade, fejltryk, afskær og mange andre 

papirprodukter er ikke affald, men en vigtig 

råvare i returpapirindustrien til produktion  

af fx avispapir, toiletpapir eller genbrugs- 

papir.

•  Glas og flasker: Hele flasker vaskes og gen-

bruges direkte. Konservesglas og skår knuses, 

smeltes om og indgår i produktionen af nye 

glas og flasker.

•  Jern og metal: Metallet sorteres i magneti-

ske og ikke-magnetiske metaldele. Herefter 

smeltes det om og indgår i produktionen af 

nye metalprodukter.

•  Pap: Pap opløses i vand og kan herefter 

laves om til genbrugspap. Pappet kan blive 

til fx nye papkasser, køkkenrullerør eller til 

æggebakker.

•  Plast: Plastemballage granuleres og smeltes 

om. Herefter indgår plasten i nye plastpro-

dukter – mange havemøbler af plast er faktisk 

lavet af genbrugsplast.

Eksempel på opbevaring af affald hos Peri A/S, Greve

VIDSTE DU AT:
Det er kun er godkendte indsamlere, der må 
hente dit affald?
På http://mst.dk/virksomhed-myndighed/affald/
affaldsregistret/ kan du finde de godkendte 
indsamlere.

•  Farligt affald: Genbruges, brændes eller 

deponeres forsvarligt, så de farlige stoffer 

ikke skader os selv eller miljøet.

•  Bygge- og anlægsaffald: Rene fraktioner 

kan nedknuses og genbruges som stabilt 

underlag. Hele mursten kan genbruges 

direkte. Hvis affaldet er forurenet bliver det 

enten deponeret eller kørt til forbrænding på 

et særligt anlæg.

•  Småt brændbart: Brændes på KaraNove-

rens anlæg i Roskilde. Energien bliver til el 

og varme.
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Er der penge i dit affald?
Industriel symbiose er et forhold imellem to eller flere virksomheder, hvor en virksomheds affaldsprodukt 
bortskaffes gratis eller endda købes af en anden virksomhed, der skal bruge det i sin produktion.

Af Berit Frederiksen Leloup,  
ErhvervsCentret, Greve 

 

Flere og flere virksomheder har fået øjnene op 

for, at der er penge at hente på forbedrede 

processer og videresalg af affald til andre virk-

somheder, der betragter dette som en nyttig 

ressource. Det er ikke bare godt for bundlinjen, 

det er også godt for naturen og for det samlede 

ressourceforbrug. 

Medarbejdere fra Greve Kommunes og Solrød 

Kommunes miljøafdelinger har netop gennem-

gået en såkaldt symbioseuddannelse og er nu 

godt rustet til at hjælpe de lokale virksomheder.

Industriel symbiose - et økosystem af 
cirkulær økonomi
En industriel symbiose kan betragtes som et 

økosystem, hvor én virksomheds restfraktion 

bruges som en anden virksomheds ressource. 

Det foregår som oftest gennem et lokalt samar-

bejde, hvor offentlige og private virksomheder 

køber og sælger restfraktioner til gensidig øko-

nomisk og miljømæssig fordel. Tankegangen er 

ikke ny, og flere virksomheder i Greve og Solrød 

har allerede tænkt tanken og er i gang med at 

se på mulighederne for at skabe værdi af deres 

restfraktioner.

Vilje, kommunikation, vedholdenhed 
og samarbejde er nøglen til succes
For at gennemføre en succesfuld symbiose skal 

virksomhederne passe virksomhederne sam-

men, men være forskellige. De skal komme fra 

forskellige brancher og forskellige geografiske 

placeringer, men også have relativt kort fysisk 

og mental afstand. Samarbejdet skal fokusere 

på store og vedvarende affaldsstrømme og hvert 

eneste projekt, der igangsættes skal være øko-

nomisk dueligt. De fleste nuværende symbioser 

arbejder med affaldsprodukter som eksempelvis 

gas, dampe, spildevand, slam og varme, men 

også andre restfraktioner fra eksempelvis føde-

vare produktion eller industriproduktion kan 

indgå i symbiosesamarbejdet virksomhederne 

imellem. Business casen på et typisk sym-

biose samarbejde har en tilbagebetalingstid på 

mellem 4 og 6 år. 

Medarbejdere uddannet til at spotte 
muligheder
Medarbejdere fra Greve Kommune og Solrød 

Kommune har netop gennemgået en uddan-

nelse, hvor fokus dels var på mulighederne i 

industrisymbioser og dels på at spotte mulige 

virksomheder i de to kommuner, der med fordel 

vil kunne indgå i en form for symbiosesamar-

bejde. Og mulighederne er til stede vurderer 

miljøafdelingernes medarbejdere. Der er nogle 

virksomheder, der med fordel vil kunne indgå 

i form for samarbejde om salg eller brug af 

restfraktioner. Man er derfor gået i gang med 

at identificere de virksomheder, man i første 

omgang vil kontakte og drøfte mulighederne 

med. Det vil foregå i forbindelse med det al-

mindelige miljøtilsyn, hvor symbiosetankegange 

vil blive bragt frem i de tilfælde, hvor det kan 

være relevant.

Få en ekspert på besøg
En politisk aftale i sommeren 2013 banede vejen 

for en videreførelse af midler til projektet Grøn 

Industrisymbiose. Det hjælper virksomheder 

med en grøn omlægning af deres forretnings-

aktiviteter, og dermed også med at indgå i en 

eventuel industriel symbiose.  

Hvis man mener, at man er relevant kandidat 

til at indgå i et symbiosesamarbejde, så er det 

muligt at få en ekspert på besøg, der gen-

nemfører et gratis ressourcetjek, der afdækker 

potentialerne for at sænke omkostninger i 

virksomheden, enten ved at afsætte restproduk-

terne eller ved at anvende andres restprodukter, 

Fortsættes side 11 }

Kursusdeltagere i industriel symbiose.
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og dermed indgå i en industrisymbiose. Finder 

eksperten muligheder, kan der igangsættes et 

forløb, hvor der ledes efter potentielle samar-

bejdspartnere på tværs af brancher og geografi. 

Samarbejdspartnere, der enten kan aftage 

restfraktionerne, eller som kan levere samme 

til brug for produktion i virksomheden. Der er 

ingen bindinger ved at indgå i processen, og 

} Fortsat fra side 10

Bestil et gratis ressourcetjek her: 
http://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/
kontakttaskforce

Rampen, der fører os nærmere 
et affaldsfrit samfund
Nogle virksomheder tilbyder, at kunder får pengene retur, hvis de ikke er tilfredse. 
I virksomheden Excellent Systems tager de den slags service til et helt nyt niveau 
– de giver nemlig penge for at få brugte materialer tilbage.

Af Klaus Lindby-Jensen,  
Cradle People 

I Mørke, en lille by i Østjylland, producerer 

virksomheden Excellent Systems rampemoduler 

i genbrugsplast, der er så stærke, at kørestole, 

gaffeltrucks og selv tonstunge kampvogne 

bruger rampemodulerne, når de skal forcere 

hverdagens små og store forhindringer. Og 

leverer du de gamle rampemoduler tilbage efter 

brug, så tilbyder Excellent Systems en kilopris for 

materialerne, fordi de genanvender dem direkte 

i produktionen af nye moduler.

Cirkulær omtanke for miljøet
Rampemodulerne laves af PVC-frit materiale, 

der i kraft af sine indholdsstoffer kan genanven-

des 100 %. Det står Excellent Systems i øvrigt 

selv for. De brugte ramper bliver skilt ad, ren-

gjort, kværnet til mindre stykker og regenereret 

til nye råvarer, der så indgår i produktionen af 

nye rampemoduler.

På den måde indgår restmaterialer og brugte 

plader i et lukket kredsløb, opstår der ikke spild 

i form af affald.

Bæredygtige principper
De første spadestik til en bæredygtig forretning 

blev taget allerede i 60’erne, og i dag er det 

en naturlig del af Excellent Systems hverdag. 

Og Excellent Systems har ifølge ejeren, Ole 

Frederiksen, siden 1992 år arbejdet efter en 

vision, der er helt i tråd med principperne bag 

cirkulær økonomi, selvom de ikke altid har 

været bevidste om Cradle to Cradle konceptet, 

men blot ønsket at værne om miljøet generelt 

med deres forretning.

man er ikke tvunget til at sige ja til den poten-

tielle samarbejdspartner. 

Informationsmøde om mulighederne
Hvis du vil vide mere, så afholder Greve Kommu-

ne og Solrød Kommune i slutningen af januar 

et fælles informationsmøde for virksomheder 

om industriel symbiose, tilskudsmuligheder og 

ressourceoptimering. Du kan læse mere om 

dette på erhvervscentret.greve.dk.



Søg din næste bygge-
ansøgning digitalt
Fra og med 1. december 2014 skal 
du søge om byggetilladelse digitalt.  
Det vil sige, at du skal anvende det 
digitale ansøgningsmodul Byg og 
Miljø, hvor du både sparer tid og får 
et bedre overblik over ansøgnings-
processen.

Af Birgitte Blaabjerg Olsen, Solrød Kommune

Solrød Kommune har i år indført digital bygge-

ansøgning via hjemmesiden www.bygogmiljoe.

dk, www.virk.dk eller www.borger.dk. Byg og 

Miljø, som ligger bag www.virk.dk og www.

borger.dk, er et brugervenligt ansøgningsmodul 

på nettet, hvor du, efter du er logget ind med 

din NemID, bliver guidet igennem ansøgnings-

processen. 

Når du har fulgt vejledningen og udfyldt ansøg-

ningen korrekt, indsendes ansøgningen via Byg 

og Miljø til Solrød Kommune. Solrød Kommune 

modtager ansøgningen fra Byg og Miljø og 

foretager herefter en byggesagsbehandling. 

På Solrød Kommunes hjemmeside findes der 

under ”Byggeri og Bolig” og ”Byggeri” og 

”Erhvervsbyggeri” nyttige links til Byg og Miljø 

samt to kort film, der nærmere viser, hvordan 

Byg og Miljø let kan anvendes. 

Vi tilbyder fortsat dialog om dine 
 byggeplaner, inden du ansøger
Vi arbejder fortsat på at forbedre brugertilfreds-

heden, og derfor har vi brug for dit bidrag. Det 

betyder, at når vi har truffet en afgørelse i din 

byggesag, modtager du et elektronisk spørge-

skema, hvori du kan tilkendegive din mening 

om din oplevelse af sagsbehandlingen.

Vi opfordrer fortsat til forhåndsdialog om dine 

byggeplaner, så vi kan afstemme gensidige 

forventninger til sagsbehandlingstid i forhold 

til dine byggeplaner. Specielt for private, der 

ønsker at bygge, afholder vi i forårsmånederne 

Byggeinformationsmøder, hvor du kan komme 

og høre nærmere om ansøgningsprocedurer, 

byggeret etc. Byggeinformationsmøderne bliver 

annonceret på vores hjemmeside. 

Pr. 1. januar 2015 opkræves byggesagsgebyret 

efter medgået tid. Timeprisen er fastsat af Sol-

rød Byråd til 365,00 kr./time, læs mere på vores 

hjemmeside under ”Takster”.

Har du spørgsmål til ovenstående er du vel-

kommen til at kontakte Team Plan og Byg på 

tlf.  5618 2323.
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