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Hvem skal have  
miljøtilsyn i 2016?
Ifølge lovgivningen skal virksomheder og landbrug modtage miljøtilsyn med en bestemt frekvens. 
Ud fra disse fastlagte frekvenser laver Solrød Kommune hvert år en liste over de virksomheder og 
landbrug, der skal have tilsyn det forestående år. 

Af Mikkel Glargaard,  
Solrød Kommune

Virksomhedstilsynene er omfattet af ’Be-

kendtgørelse om miljøtilsyn’ nr. 1441 af 2. 

december 2015. Med denne bekendtgørelse 

samles og lovfæstes reglerne for miljøtilsyn på 

virksomheder. 

Miljøstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at 

et godt miljøtilsyn ikke kun handler om kontrol, 

men i lige så høj grad om vejledning og fore-

byggelse. Virksomheder får gennem dialogen i 

miljøtilsynet mulighed for at tilpasse produktion 

og praksis, inden der er tale om en egentlig 

overtrædelse af gældende love og regler.

Når det fungerer godt, kan miljøtilsyn også 

bidrage til få fokus på ressourceoptimering 

i virksomheden eller på husdyrbruget og på 

den måde være værdiskabende. Hos mindre 

virksomheder er miljøtilsynet ofte med til at 

skærpe fokus på miljø, mens det for større 

virksom heder bl.a. er muligheden for gennem 

dialog at forebygge miljøproblemer, der er det 

centrale.

Der er kommet en ny miljøtilsynsbekendtgørelse 

med ikrafttræden den 1. januar 2016 og den 

1. maj 2016.

Offentliggørelse af resultaterne fra 
tilsyn
Tilsynsmyndigheden skal, ifølge Miljøtilsyns-

bekendtgørelsen, sende tilsynsrapporten til 

virksomheden senest 2 måneder efter, at til-

synsbesøget har fundet sted og skal samtidig 

meddele virksomheden, hvilke oplysninger som 

kommunen agter at offentliggøre. 

Offentliggørelsen skal ske senest 4 måneder 

efter tilsynsbesøget. Nedenstående punkter skal 

som minimum offentliggøres:

1.  Baggrund for tilsynet

2.  Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt 

P-nummer og eventuelt CHR-nummer på 

virksomheden eller husdyrbruget mv.

3.  Typen af virksomhed eller husdyrbrug mv.

4.  Dato for tilsynsbesøgets udførelse

5.  Hvad der er ført tilsyn med

6.  Om der er konstateret jordforurening, hvis 

det er relevant

7.  Om der er meddelt påbud, forbud eller 

indskærpelser til virksomheden eller hus-

dyrbruget mv.

8.  Konklusioner på virksomhedens eller hus-

dyrbrugets mv. seneste indberetninger om 

egenkontrol, herunder om indberetningen 

har givet tilsynsmyndigheden anledning til at 

udstede påbud, forbud eller indskærpelser.

Indtil 1. maj 2016 sker offentliggørelse af 

tilsynet på Solrød Kommunes hjemmeside og 

herefter bliver oplysningerne offentliggjort via 

portalen Digital Miljø Administration (DMA), 

hvor man vil kunne søge en virksomhed frem 

og genfinde oplysningerne.

Med udgangspunkt i de eksisterende regler 

forventer Solrød Kommune i 2016 at komme 

på miljøtilsyn hos de virksomheder, der er nævnt 

nedenfor.

Tilsynslisten 2016
Følgende listevirksomheder (også kaldet 

godkendelsespligtige virksomheder) skal have 

miljøtilsyn i 2016:

•  Solrød Fjernvarme a.m.b.a

•  Saint Gobain Danmark A/S

•  Brdr. Lund UniSteel A/S, 

•  Solrød Autoland ApS
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Følgende autoværksteder og virksomheder 

indplaceret på bilag 1 til brugerbetalingsbe-

kendtgørelsen skal have miljøtilsyn i 2016:

• Kvisgaard Maskinfabrik

• Au2Kunst Lak og Skadecenter IVS

• Faber Brød

• OK Plus, Hovedgaden 54, Havdrup

• Bruhns Auto ApS

• B.A. Industriservice A/S

• SC Metal A/S

• Havdrup Pladeindustri ApS

• Awilco ApS

• JP-Auto ApS

• Skandinavisk Dæk Import A/S

• Metalvarefabrikken Kifa I/S

• Sloths Auto ApS

• Arne Jensen Automobiler A/S

Supplerende tilsyn
Udover ovenfornævnte er der yderligere en 

række virksomheder og landbrug, der kan få 

tilsyn i 2016. Du vil typisk få tilsyn, hvis:

•  Din virksomhed er nystartet og er med i 

aftalen om tilsyn

•  Din virksomhed skal lukke (lukketilsyn)

•  Din virksomhed har udvidet eller ændret 

aktiviteter

•  Din virksomhed giver anledning til klager

•  Kommunen foretager en særlig tilsynskam-

pagne med bestemt fokus

Tilsyn vil normalt blive varslet 14 dage før, men 

kommunen har også mulighed for at lave uan-

meldte miljøtilsyn.

Du er velkommen til at kontakte Solrød Kom-

munes Team Natur og Miljø, hvis du har nogle 

spørgsmål til miljøtilsyn. Desuden vil kommunen 

løbende oplyse om eventuelle ændringer her 

i avisen, på hjemmesiden og ved de enkelte 

miljøtilsyn.
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Af Mikkel Glargaard & Mathias Hvam,  
Solrød Kommune

Er din virksomhed underlagt godkendelsesbe-

kendtgørelsen, skal fremtidige ansøgninger om 

miljøgodkendelser foregå digitalt.

Virksomheder, der skal have en miljøgodken-

delse eller foretager ændringer eller udvidelser, 

har siden d. 1. januar 2016 skullet ansøge om 

dette i den digitale selvbetjeningsløsning ”Byg 

og Miljø” (bygogmiljoe.dk). Dette gælder alle 

virksomheder omfattet af godkendelsesbe-

kendtgørelsen. Virksomhederne er forpligtet 

til at anvende det nye digitale system, som 

har til formål at simplificere arbejdsgangen i 

ansøgningsprocessen.

Myndighedernes revurdering af en miljøgod-

kendelse er dog ikke omfattet af de nye regler.

Herudover træder nye regler i kraft om samti-

dighed mellem afgørelser om miljøgodkendelse, 

VVM-screening og spildevandstilladelser, ny 

branchebekendtgørelse for maskinværksteder 

samt nye krav til indberetning og offentliggø-

relse af miljødata.

Nye regler for 
 miljøgodkendelser og miljødata
Fra 1. januar 2016 skal virksomheder søge om miljøgodkendelse via Byg og Miljø.

HOVEDELEMENTERNE I DEN NYE BRANCHE
BEKENDTGØRELSE FOR MASKINVÆRKSTE
DER ER:

•  Maskinværksteder med et produktionsareal 
på 1.000 m2 eller derover skal fra 1. januar 
2016 ikke længere søge om miljøgodkendelse

•  Virksomheden skal fremover anmelde sig via 
Byg & Miljø og her oplyse, om de lever op til 
reglerne i bekendtgørelsen

•  Har kommunen ikke inden for fire uger gjort 
indsigelse, kan virksomheden gå i gang

•  Søges der samtidigt om spildevandstilla-
delse, omfattes reglerne om samtidighed i 
de tilfælde, hvor myndigheden træffer en 
afgørelse (om fx dispensation, skærpede eller 
lempede krav)

•  For nyetablerede virksomheder indføres et 
krav om gennemførelse af et opstartstilsyn 
senest tre måneder efter produktionen er 
taget i drift.

Reglerne fremgår af BEK nr. 1434 af 02/12/2015 
”Bekendtgørelse om virksomheder, der forar-
bejder emner af jern, stål eller andre metaller”.

HOVEDELEMENTERNE I DE NYE REGLER FOR 
MILJØGODKENDELSER ER:

•  Fra 1. januar 2016 er det obligatorisk for 
både bilag 1 og bilag 2 virksomheder at 
søge om miljøgodkendelse digitalt via Byg 
& Miljø. Samtidigt bliver det obligatorisk 
for kommunerne at registrere i Byg & Miljø, 
hvornår sagen er fuldt oplyst, og hvornår 
sagen er afgjort

•  Der indføres et krav om samtidighed for 
bilag 2 virksomheder mellem afgørelse om 
miljøgodkendelse og spildevandstilladelse, 
samt et krav om tilstræbt samtidighed mellem 
disse og VVM-screening

•  For nyetablerede bilag 2 virksomheder indfø-
res et krav om gennemførelse af et opstart-
stilsyn senest tre måneder efter produktionen 
er taget i drift.

Reglerne fremgår af BEK nr. 1447 af 02/12/2015 
”Bekendtgørelse om godkendelse af listevirk-
somhed”. 

HOVEDELEMENTERNE I DE NYE KRAV TIL 
INDBERETNING OG OFFENTLIGGØRELSE AF 
MILJØDATA ER:

•  Fra 1. maj 2016 skal en række tilsyns- og 
godkendelsesoplysninger mv. for såvel 
virksomheder som husdyrbrug løbende ind-
berettes til Miljøstyrelsen og offentliggøres 
på den statslige platform Digital Miljøadmi-
nistration (DMA)

•  Inden 31. december 2016 skal kommunen 
indberette et antal stamdata for de virksom-
heder, der er omfattet af tilsynsbekendtgø-
relsens § 1, stk. 2

•  I forbindelse med offentliggørelse af oplysnin-
ger, skal kommunen orientere virksomheden 
om offentliggørelsen

•  Følgende skal offentliggøres på DMA:
  o  Miljøtilsynsplan
  o  Konklusioner af tilsynskampagner
  o  Tilsynsrapport-data
  o  Opfølgning på påbud/forbud/indskærpelser
  o  Løbende indberetning af data om tilsyn/

godkendelsesdata/afgørelse
  o  Hvis afgørelse påklages, skal afgørelsen af 

klagen offentliggøres

Reglerne fremgår af BEK nr. 1441 af 02/12/2015 
”Bekendtgørelse om miljøtilsyn” og BEK nr. 1447 
af 02/12/2015 ”Bekendtgørelse om godkendelse 
af listevirksomheder”.

Yderligere information kan findes på 
Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.
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Kampagne skal sikre  
rent drikkevand
HOFOR sætter i de kommende år fokus på, at alle ejendomme 
i HOFORs forsyningsområde får etableret den rette sikring mod 
tilbagestrømning af forurenet vand ud i den fælles vandforsyning.

Af Martin Kehlet Gross, Projektleder Byggesupport, 
HOFOR

HOFOR forsyner dagligt 1 million mennesker i 

otte kommuner med rent drikkevand. Drikke-

vandet kvalitetstestes dagligt, både på vores 

vandværker og i byens ledningsnet. Når van-

det ender hos forbrugerne, bliver det brugt til 

mange forskellige ting: Madlavning, badning, 

toiletskyl, industriel produktion og mange andre 

ting. Nogle gange opstår der en risiko for, at 

vandet forurenes. Derfor er det vigtigt, at der 

ikke kan strømme vand tilbage fra en ejendom 

ud til den fælles vandforsyning. En tilbagestrøm-

ningssikring er en anordning, som sikrer, at 

dette ikke kan ske. Tilbagestrømningssikringen 

skal udføres efter reglerne i DS/EN 1717 og 

Rørcenteranvisning 015. 

I den kommende tid vil mange ejendomme 

modtage et brev fra HOFOR med besked om, 

at ejendommen skal etablere tilbagestrøm-

ningssikring efter reglerne i DS/EN 1717 og 

Rørcenteranvisning 015. Ejendommens vvs-in-

stallatør kan hjælpe med at finde den rigtige 

løsning. Målet er, at alle ejendomme i HOFORs 

forsyningsområde får den rette tilbagestrøm-

ningssikring.

I dag er de fleste ejendomme blot sikret med 

en almindelig kontraventil, som nemt kalker 

til. Herved ødelægges funktionen. Mange 

ejendomme skal i stedet sikres med kontrol-

lerbar kontraventil, hvor det er muligt at lave 

en mekanisk kontrol af funktionen. Hvis der  

er fare for forurening med sundhedsfarlige 

stoffer, skal der sikres med en kontrollerbar 

rørafbryder.

HVORDAN SKER EN TILBAGESTRØMNING?
En tilbagestrømning af vand fra en ejendom kan fx ske ved, at trykket i den fælles vandforsyning falder 
på grund af et rørbrud. Det betyder, at vandet fra ejendommens installationer strømmer retur til den 
fælles vandforsyning. Andre eksempler kan være rørsystemer med teknisk vand, som bliver fejlkoblet til 
vandinstallationen. Systemet kan da pumpe forurenet vand ud i den fælles vandforsyning.

DS/EN 1717 OG RØRCENTERANVISNING 015 KORT FORTALT
DS/EN 1717 og Rørcenteranvisning 015 opererer med fem forskellige mediumkategorier, som kan 
komme i kontakt med vandinstallationen:

Mediumkategori 1: 
Almindeligt rent drikkevand. 

Mediumkategori 2: 
Medium som ikke medfører sundhedsfarer. Det kan være vand, som har gennemgået en ændring med 
hensyn til smag, lugt, temperatur eller farve – fx en varmtvandsbeholder

Mediumkategori 3: 
Medium som udgør nogen menneskelig sundhedsfare som følge af skadelige stoffer.

Mediumkategori 4: 
Medium som udgør menneskelig sundhedsrisiko som følge af giftige stoffer eller radioaktive, kræft
fremkaldende eller mutagene stoffer.

Mediumkategori 5: 
Medium som medfører sundhedsrisiko som følge af mikrobiologiske elementer eller virus.
Til hver mediumkategori findes der en tilbagestrømningssikring, som dækker risikoen. En ejendom skal 
sikres efter den højeste risiko, som findes på ejendommen.

REGLER:
• Tilbagestrømningssikring skal udføres efter reglerne i DS/EN 1717 og Rørcenteranvisning 015
•  HOFOR kan pålægge en ejendom at etablere tilbagestrømningssikring. Dette er beskrevet i HOFORs 

leveringsbestemmelser
• Leveringsbestemmelserne er godkendt af kommunalbestyrelsen

Sikring til mediumkategori2 EA: 
Kontrollerbar kontraventil, også kaldet EA ventil.

Sikring til mediumkategori4 BA: 
Kontrollerbar rørafbryder,  
også kaldet BA-ventil.
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Genanvendelse af tagpap
Gammelt tagpap og rester af nyt tagpap kan genanvendes. I mange år er tagpapaffald blevet deponeret 
på landets lossepladser. En mindre del er også blevet brændt på de fælleskommunale forbrændingsanlæg. 
Tagpap indeholder værdifulde ressourcer i form af asfalt, der kan genbruges. Det er nu muligt over hele 
landet at få indsamlet og genanvendt tagpapaffald.

Af Ole Lützen, Miljøavissamarbejdet

Moderne tagpap består ofte af en kerne af 

 polyesterfibre. På hver side af kernen er der 

lagt et lag af asfalt eller bitumen - ofte med 

tilsætning af syntetisk gummi. 

Der findes flere firmaer, der afhenter og op-

arbejder brugt tagpap eller afskæringsrester 

til nyt tagpap eller til brug for fremstilling af 

vejasfalt. Hos nogle firmaer kan man også selv 

aflevere affaldet.

Ved genanvendelsesprocessen renses tagpappet 

for urenheder og neddeles i små stykker. Her-

efter opvarmes det, så asfalten smelter og kan 

tages fra.  Nogle genanvendelsesvirksomheder 

anvender kun nyt tagpap i form af rester eller 

afskæringer til fremstilling af nyt tagpap, mens 

andre anvender både gammelt, nedtaget tag-

pap, samt rester af nyt til fremstilling af asfalt 

fortrinsvis til brug for vejbelægninger.

Nogle mærker af nyt tagpap er fremstillet  

med et tilskud af genbrugsasfalt på op til 30 

procent.

Et af de firmaer, der modtager tagpap til gen-

anvendelse i vejbelægninger, kan modtage 

tagpapaffald med søm, inddækningsrester og 

grus og sten, og kan også modtage hele ruller.  

Der må dog ikke være isoleringsmaterialer, træ  

eller filtunderlag eller større jerngenstande i 

affaldet.

Ældre typer af tagpap kan indeholde sten-

kuls tjære, der indeholder sundhedsskadelige 

og miljø skadelige stoffer i form af PAH’er 

(poly cykliske aromatiske kulbrinter) og asbest. 

Tagpapaffald. Ældre typer af tagpap kan indeholde stenkulstjære og asbest. Det tilrådes at 
tage kontakt med modtageren og få information om, hvilke typer, der kan modtages.Fortsættes side 7 }



7

Kort nyt
Nyt videncenter hos Dansk Byggeri 
Videncentret skal samle og formidle viden til 

bygge- og anlægsbranchen.

Miljøfarlige stoffer og materialer som PCB, as-

best og bly udgør en alvorlig sundhedsrisiko for 

mennesker og miljø. Mange af stofferne findes 

i vores bygninger og kan belaste kvaliteten 

af indeklimaet og miljøet, når det håndteres 

fejlagtigt ved renovering, nedrivning og bort-

skaffelse. Det bliver der nu taget hånd om med 

et kommende videncenter for genanvendelse 

af bygge- og anlægsaffald, som Dansk Byggeri 

står bag.

Ved renovering af bygningskonstruktioner bli-

ver fx støv og dampe fra de miljøfarlige stoffer  

og materialer frigivet, og hvis arbejdet ikke 

udføres korrekt, eksponeres både håndværkere, 

beboere og miljøet for forurening. Lang tids 

 påvirkning af blandt andet disse stoffer kan 

lede til problemer som bl.a. hudproblemer, 

leverskader, nedsat immunforsvar, lungeskader 

og kræft.

Videncenteret er et gratis tilbud til bygherrer, 

rådgivere, entreprenører og kommuner, der 

kan få vejledning og mere viden om, hvordan 

de skal håndtere og genanvende bygge- og 

anlægsaffald så der ikke sker spredning af fx 

PCB og asbest ved nedrivning og renovering 

af bygninger.

Centeret støttes af Miljø- og Fødevareministe-

riet, Realdania og Grundejernes Investerings-

fond.

En tredjedel af den samlede affaldsmængde i 

Danmark kommer fra bygge- og anlægsbran-

chen. Der er derfor et stort potentiale for at 

genanvende byggematerialer, men det kræver, 

at alle parter ved, hvordan miljøfarligt bygge-

affald skal håndteres.

Læs mere på www.danskbyggeri.dk /nyheder 

14. januar 2016 og www.mst.dk / nyheder 14. 

januar 2016. 

Kilde: Dansk Byggeri

Virksomheder skal sortere affaldet 
Kend dit affald - kampagne
Alle virksomheder skal sortere det affald, der 

opstår hos dem, efter typen af materiale - fx 

pap, papir, glas, plast, metal og træ - og efter 

anvendelsesform, dvs. genanvendeligt, for-

brændings- eller deponeringsegnet.

Når affaldet er sorteret, skal det meste gen-

anvendes. Kommunerne fører tilsyn med, at 

virksomhederne sorterer og sender det meste 

af affaldet til genanvendelse. 

Virksomhederne skal selv håndtere det gen-

anvendelige affald, mens det er kommunen, 

der beslutter, hvordan det forbrændings- eller 

deponeringsegnede affald skal håndteres. For 

så vidt angår det genanvendelige affald, kan 

virksomhederne vælge enten selv at sørge for 

genanvendelsen eller at overdrage ansvaret til 

nogle, som lovligt kan håndtere det. 

  

Virksomheder kan gøre en stor forskel for mil-

jøet, og der kan være gevinster og besparelser 

forbundet med at genanvende, som virksom-

hederne ikke er opmærksomme på.

Inden for flere typer affald – for eksempel metal, 

pap og papir, kan mange virksomheder ofte 

spare penge ved at sortere til genanvendelse i 

stedet for sende det på forbrænding.

Ovenstående er budskaber fra Miljøstyrelsens 

kampagne Kend dit affald. På http://virk.kend-

ditaffald.dk/  giver Miljøstyrelsen gode råd om, 

hvordan virksomheder kan gennemføre en 

effektiv affaldssortering.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

} Fortsat fra side 6

De virksomheder, der modtager og behandler 

ældre typer af tagpap, skal derfor have godken-

delse til at håndtere materialer med sådanne 

stoffer. Nyere tagpaptyper indeholder ikke disse 

stoffer. Entreprenører og andre, der frembrin-

ger affald af gammelt tagpap, kan derfor med 

fordel tage kontakt med de virksomheder, der 

modtager og håndterer affald af tagpap for at 

være sikre på, at de kan modtage det pågæl-

dende affald.

Der sker oparbejdning af dansk tagpapaffald 

både her i landet og i udlandet. Der er flere 

firmaer, der indsamler affaldet, fx indsamler 

Tarpaper Recycling alle mærker af tagpapaffald 

i hele landet. Firmaet kan afhente affaldet, eller 

det kan afleveres på modtagepladser. Affaldet 

oparbejdes i Danmark. Et andet firma, Eurotag 

Danmark A/S, udleverer big bags til restaffaldet 

til cirka 30 forhandlere og tagfirmaer rundt 

omkring i Danmark. Eurotag Danmark A/S 

forhandler tagpap af mærket Derbigum. Det er 

kun rester af dette mærke, firmaet indsamler 

og får behandlet. Affaldet oparbejdes i Belgien. 

Nogle virksomheder står blot for indsamlingen 

af affaldet, og sender det videre til oparbejdning 

andetsteds. Det gælder fx GP Metal A/S Naver-

land 36, 2600 Glostrup, der for nylig har fået et 

tillæg til miljøgodkendelsen, så virksomheden 

kan modtage affald af tagpap. 
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Anvendelse af vedvarende energi i transporten
Energistyrelsen har udarbejdet en analyse, der 

opstiller forskellige eksempler på hvordan EU’s 

mål om 10 pct. vedvarende energi i transport-

sektoren kan nås i Danmark.

Vedvarende el anvendt til tog bidrager nu gan-

ske betydeligt til opfyldelsen af målet. Der er 

dog ikke ændret på, at elbiler kun i begrænset 

omfang vil bidrage, til trods for, at deres bidrag 

er blevet fordoblet med anvendelse af nye 

regneregler. Det fremgår endvidere af analy-

sen, at anvendelse af biogas i rutebusser eller 

andre tunge køretøjer vil kunne give et bidrag 

til målopfyldelsen.

Anvendelse af biobrændstoffer vil fortsat være 

meget væsentlig, når målet skal opfyldes.

Læs mere på: http://www.ens.dk/info/nyheder/

nyhedsarkiv/lettere-opfylde-ve-maalet-trans-

port-2020

Online indberetning af kemiske stoffer og blandinger
Nu bliver det lettere for virksomheder at indbe-

rette kemiske stoffer og blandinger.

Virksomheder, som fremstiller, anvender, impor-

terer eller sælger giftige stoffer og blandinger 

til erhvervsmæssig brug, skal indsende en 

såkaldt giftmeddelelse herom til Miljøstyrelsen 

eller Arbejdstilsynet. Miljøstyrelsen er ansvarlig 

myndighed for import og salg af giftige stoffer 

og blandinger, mens Arbejdstilsynet er ansvarlig 

myndighed for fremstilling og anvendelse af 

giftige stoffer og blandinger. Online-ordningen 

er trådt i kraft i februar. Det er dog stadig muligt 

at downloade et skema, og indsende dette med 

almindelig post.

Sådan fungerer giftmeddelelsen:
Giftmeddelelsen anvendes til løbende at sende 

meddelelser om nye stoffer og blandinger samt 

afmelde tidligere digitalt indsendte giftmed-

delelser.

•  Umiddelbart efter at virksomheden har ind-

tastet og sendt oplysningerne, får virksom-

heden en kvittering for, at Miljøstyrelsen eller 

Arbejdstilsynet har modtaget og registreret 

giftmeddelelsen. Myndighederne udsteder 

altså ikke en godkendelse, men kvitterer 

alene for modtagelsen af indberetningen.

•  Virksomheden modtager automatisk besked 

på mail én måned før udløb af den 3 årige 

gyldighedsperiode for en giftmeddelelse.

•  Virksomheden kan til enhver tid gå ind i 

systemet og se hvilke stoffer og blandinger, 

der er registreret giftmeddelelser for, samt 

hvornår giftmeddelelserne udløber.

•  Virksomheden kan selv udskrive oversigt over 

alle de stoffer eller blandinger, virksomheden 

har indsendt giftmeddelelse om.

Stoffer og blandinger, der er klassificeret i en eller flere af følgende fareklasser, skal indberettes:
•  Akut toksisk i kategori 1, 2 eller 3 (H300, H301, H310, H311, H330 og/eller H331)
•  Specifik målorgan toksisk, enkelt eksponering (STOT SE 1) i kategori 1 (H370)
•  Kræftfremkaldende i kategori 1A eller 1B (H350)
•  Mutagent i kategori 1A eller 1B (H340)
•  Reproduktionstoksisk i kategori 1A eller 1B (H360)

Pas på bly i malingen 
Før i tiden var det populært at bruge maling som 

indeholdt bly. Men støv fra blyholdig maling 

er sundhedsskadeligt, og derfor skal du være 

særlig opmærksom, inden du går i gang med at 

slibe væggene ned, hvis det er mange år siden, 

der sidst er blevet malet.

Brugen af bly i maling blev først forbudt i 2001, 

og det findes derfor stadigvæk i mange boliger 

og virksomheder. Den blyholdige maling har 

været populær på grund af dens modstands-

dygtighed over for slid, og den er blevet brugt 

til at male både vinduer, vægge og lofter. 

Blyholdig maling er ikke farligt i sig selv, så læn-

ge det bliver siddende der, hvor det er malet på. 

Men skal man fx slibe sine vægge ned i forbin-

delse med en renovering, så risikerer man, at de 

støvpartikler, som sidder i malingen, spreder sig.

Dansk Byggeri har sammen med 3F skrevet en 

vejledning, hvor reglerne og arbejdsmetoder er 

beskrevet på en let tilgængelig måde. Her kan 

du se, hvad der skal gøres, hvis du finder bly 

i din virksomhed. Vejledningen kan findes på:

http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farli-

ge-stoffer/haandtering-af-bly-i-bygninger

Kilde: www.danskbyggeri.dk  Nyheder 6. januar 2016

Kilde: http://mst.dk/selvbetjening/indberet/indbe-

ret-giftige-kemiske-stoffer-og-blandinger/ 
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Ny Risikostyringsplan  
for  Solrød Kommune
Klimaet forandres, og det stiller stigende krav til sikringen af byer mod 
udfordringer som ekstreme vejrforhold. Med Solrød Kommune udpeget 
som risikoområde, har kommunen udarbejdet en risikostyringsplan 
med det formål at sikre kommunen mod kystoversvømmelser.

Af Rikke Rahbek Jensen, Solrød Kommune

EU har gennem oversvømmelsesdirektivet stillet 

krav om, at staten skal udpege risikoområder 

for oversvømmelse fra kyst, og at kommunerne 

i de udpegede risikoområder skal udarbejde 

risikostyringsplaner. I denne forbindelse udgav 

Solrød Kommune vores nye risikostyringsplan 

d. 5. oktober 2015.

Risikoområde
Solrød Kommune og Køge Bugt er udpeget som 

risikoområde. Udpegningerne er foretaget på 

grundlag af beregninger fra FN’s klimapanel og 

senest beregninger fra DMI. Beregningerne er 

baseret på den nyeste viden om både iskapper, 

havspejlsstigninger, landhævning og ændrin-

ger i vindhastigheder. Udpegningen af Solrød 

Kommune som risikoområde betyder i praksis, 

at det vurderes, at der er en væsentlig risiko for 

oversvømmelse, og at der derfor nødvendigvis 

må udarbejdes en plan for, hvordan sådanne 

hændelser forebygges.

Staten har udarbejdet risikoscenarier for speci-

fikke 20 års-, 100 års- og 1000 års hændelser. 

Ved scenarierne er udbredelsen af oversvøm-

melserne beregnet, og der er fortaget beregnin-

ger af den økonomiske skade. Skadeopgørelsen 

indeholder tab af husdyr, afgrøder, bygningsska-

de, indbo og oprydning af infrastruktur, men 

udelader dog reparationer eller erstatning af 

ødelagte veje eller andre afledte ulemper som 

forsinkelse af trafik, lukning af institutioner eller 

tab af kulturværdi og natur.

Indsatser i Solrød Kommune
I risikostyringsplanen er der beskrevet en 

række konkrete indsatser, der skal udføres i 

løbet af planperioden. Blandt andet skal der 

etableres et varslingssystem i forbindelse med 

risiko for stormflod, og der skal arbejdes med 

beredskabsplanlægningen. Ligeledes er en af 

indsatserne, at udarbejde en vejledning til, hvor-

dan man bedst beskytter sin bolig og reducerer 

skaderne på ejendomme mv., vejledningen kan 

findes på kommunens hjemmeside www.solrod.

dk under klimatilpasning.

Den indsats, der for nuværende fokuseres 

mest på, er udarbejdelse af et idékatalog med 

muligheder for kystsikring. Idékataloget skal 

danne grundlag for beslutninger om, hvilke 

indsatser der reelt skal føres ud i livet. Arbejdet 

udføres af kommunen i samarbejde med de 4 

grundejerforeninger, der ligger langs kysten. 

Idékataloget forventes at være færdigt med 

udgangen af 2016.

Samarbejde med nabokommuner
Udpegningen af Køge Bugt som risikoområde 

påvirker ikke alene Solrød Kommune. Der er 

derfor indgået et samarbejde mellem Greve, 

Solrød, Køge og Stevns Kommuner, hvor mu-

lighederne for fælles løsninger er undersøgt. 

Målsætningen for beskyttelse er forskellige i 

hver kommune. Der skal derfor i stormflods-

planlægningen tages højde for de forskellige 

sikringsniveauer. Særligt samarbejdet med Køge 

Kommune er i fokus lige nu, idet Natura 2000 

området Staunings Ø og Ølsemagle Revle ligger 

på begge sider af kommunegrænsen, og idet 

dette område vil kræve ekstra opmærksomhed 

pga. naturbeskyttelsen.

En 100 års hændelse er en hændelse, der 
statistisk set vil finde sted én gang i løbet af 
100 år. Det betyder dog ikke, at hændelsen 
med sikkerhed kun finder sted en enkelt gang 
i løbet af 100 år. Ligeledes medregnes det 
også, at en 100 års hændelse i 2015 vil have 
en større hyppighed i fremtiden bl.a. grundet 
havspejlsstigninger. Mere info på: http://www.
dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2015/01/limfjor-
den-fik-forsmag-paa-fremtidens-stormfloder/
havstigning-og-stormfloder/
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Den 1. januar 2016 blev Greve Solrød 
Forsyning en del af KLAR Forsyning
Efter et intenst forarbejde var KLAR Forsyning klar til selskabets første officielle arbejdsdag den 1. januar 
2016. Det nye fælles selskab betjener i alt 152.000 borgere og virksomheder.

Af KLAR Forsyning 

KLAR Forsyning er en sammenlægning af 

Energiforsyningen Køge, Greve Solrød Forsy-

ning og Stevns Forsyning, som er ejet af de fire 

kommuner.

KLAR Forsyning står for at rense spildevand i 

de fire kommuner, for håndtering af affald i 

Greve Kommune, for den fælles genbrugsplads 

i Greve og Solrød Kommuner og for vand- og 

varmeforsyning i en del af Køge Kommune.

- Det er alt sammen noget, der bare skal fun-

gere, og det gør det også fra 1. januar 2016. 

På kort sigt vil vores kunder ikke mærke nogen 

forandring, andet end at vi har fået nyt navn 

og telefonnummer og ny hjemmeside, fortæller 

KLAR Forsynings adm. direktør Line Hollesen.

Sikker forsyning 
Det langsigtede mål er en høj effektivitet, som 

sikrer gode løsninger til en fornuftig pris. 

- Vi løser nogle vigtige samfundsopgaver, og det 

må ikke gå galt med at rense spildevandet, og 

villaområder må ikke stå under vand. Affaldet 

i Greve skal hentes, og der skal være vand i 

hanerne i Køge. Så vi har hele tiden fokus på at 

løse opgaverne inden for alle områder. Fusionen 

mellem de tre selskaber sikrer, at vi bruger de 

samlede ressourcer bedst muligt, forklarer Line 

Hollesen.

Hun bliver direktør for 90 medarbejdere. KLAR 

Forsyning har hjemme på Revlen 2 i Køge. 

Desuden driver selskabet en række bemandede 

anlæg i de fire kommuner.

Klare mål 
Med det nye navn signalerer KLAR Forsyning, at 

selskabet har en helt klar opgave og klare mål.

- Det er sikker forsyning og effektiv drift. Vi 

leverer og er klar døgnet rundt, og sker der 

et uheld, sætter vi hurtigt ind. Det har vi for-

pligtet os til ved at kalde os KLAR Forsyning. 

Vores navn signalerer også gennemsigtighed 

og åbenhed. Vi er ejet af kommunerne og er 

til for borgerne og virksomhederne i de fire 

kommuner. De må gerne vide, hvad vi gør og 

hvordan, lover formanden for KLAR Forsynings 

bestyrelse, byrådsmedlem Marc Genning fra 

Greve Kommune. 

For ham og bestyrelsen er kundeservice, klima-

tilpasning og sikker forsyning i højsædet. 

- Vi er til for borgernes og virksomhedernes 

skyld. Det har vi hele tiden i baghovedet. Tinge-

ne skal være i orden, og kunderne skal have en 

god service til fornuftige priser. Det skal det nye 

selskab være garanten for, siger Marc Genning. 

Køge	  
Kommune	  

	  
Stevns	  

Kommune	  
	  

Greve	  
Kommune	  

Solrød	  
Kommune	  

Køge	  Holding	  A/S
Stevns	  

Kommune	  
Holding	  A/S	  

Greve	  Forsyning	  
Holding	  A/S	  

Solrød	  Forsyning	  
Holding	  A/S	  

Køge	  Afløb	  A/S	  

Køge	  Vand	  A/S	  

Køge	  Vind	  A/S	  

Køge	  Varme	  A/S	  

Stevns	  Spildevand	  A/S	  

Greve	  Renova?on	  A/S	  

Greve	  Spildevand	  A/S	   Solrød	  Spildevand	  A/S	  

KLAR	  Forsyning	  A/S	  

Køge	  Forsyningsinvest	  ApS	  

Stevns	  Forsyningsinvest	  ApS	  

Medarbejderne i KLAR Forsyning

KLAR Forsynings konstruktion

KLAR Forsyning
Revlen 2

4600 Køge
www.klarforsyning.dk 

Telefon 5665 2222
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Udvidede åbningstider  
på MiljøCenter Greve
Siden 2010 har det været muligt 
for erhvervsdrivende at benytte 
MiljøCenter Greve.

Af Mathias Hvam, Solrød Kommune og  
Bettina Osmark, Greve Kommune

Genbrugspladsen blev oprindeligt bygget med 

henblik på at betjene borgerne i Greve og Sol-

rød Kommuner, hvilket også genbrugspladsens 

åbningstider også har afspejlet. I øjeblikket har 

genbrugspladsen åbent i tidsrummet 12.00-

18.00 i hverdage og 09.00-18.00 i weekender 

og på helligdage.

Fra 1. marts træder der nye og forlængede 

åbningstider i kraft på genbrugspladsen Miljø-

Center Greve. Ændringen skyldes et politisk 

ønske om, at imødekomme en stigende efter-

spørgsel på mere erhvervsvenlige åbningstider.

Nye åbningstider:
Mandag-fredag kl. 09.00-20.00

Weekend og helligdage kl. 09.00-20.00

Lukket den 24., 25. og 31. december samt 

den 1. januar.

Tilmelding til MiljøCenter Greve
Du skal tilmelde din virksomhed, før du kan 

bruge MiljøCenter Greve. Du kan enten tilmelde 

virksomheden en abonnementsordning, hvor 

der betales pr. tilmeldt bil eller en klippe kort-

ordning, hvor der betales pr. læs.

Tilmelding af din virksomhed til MiljøCenter 

Greve skal ske via www.virk.dk. 

Har du spørgsmål til tilmelding, adgang eller 

 benyttelse af MiljøCenter Greve, kan du kon-

takte KLAR Forsyning på telefon 5665 2222 

eller mail klar@klarforsyning.dk eller Solrød 

Kommune på telefon 5618 2246 eller mail 

teknisk@solrod.dk. 

Ekskl. moms Moms Inkl. moms

Håndværker og anlægsgartnere (pr. bil pr. år) 9.859,00 kr. 2.464,75 kr. 12.323,75 kr.

Øvrige virksomheder (pr. bil pr. år) 2.551,00 kr.   637,75 kr.  3.188,75 kr.

Klippekort pr. klip   185,00 kr.    46,25 kr.    231,25 kr.

Hvad koster det at være tilmeldt MiljøCenter Greve i 2016?
Du betaler kun for de biler, som du tilmelder ordningen. I tabellen nedenunder kan du se geby-

rerne. Gebyret gælder for hele året. 



SOLRØD MILJØMAGASIN udgives 4 gange om året og er rettet mod virksomheder
Redaktion: Solrød Kommune, Teknik og Miljø
Ansvarshavende redaktør: Anne-Mette Jansen, aja@solrod.dk
Miljøavisens indhold tilrettelægges i et samarbejde mellem Solrød Kommune og  Albertslund,  
Brøndby, Glostrup, Greve og Hvidovre Kommuner 
Oplag: 700 stk.
Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S. Kailow er certificeret under følgende  
internationale standarder: ISO 14001 miljøcertificering. ISO 9001 kvalitetscertificering.  
DS 49001 CSR-certificering (den danske udgave af ISO 26001 for social ansvarlighed).  
OHSAS 18001 arbejdsmiljøcertificering. Kailow er tilslutter Global Compact.

B

Annoncering af planer 
og landzonetilladelser  
i aviserne stopper
Fra 1. januar 2016 annoncerer Solrød Kommune udelukkende alle 
sine planer, programmer og afgørelser i forhold til Planloven på 
kommunens hjemmeside. Det betyder, at du som borger fremover 
selv skal tjekke hjemmesiden, hvis du ønsker information om 
offentliggørelse af lokalplaner, kommuneplan, planstrategi og 
landzonetilladelser.

Fra årsskiftet stoppede Solrød Kommune sin 

annoncering af lokalplaner, landzonetilladelser 

mv. i aviserne. Fremover vil de udelukkende 

blive offentliggjort på kommunens hjemmeside 

under Politik/Høringer og afgørelser.

Ændringen betyder, at du som borger selv 

skal tjekke vores hjemmeside, hvis du ønsker 

information om offentliggørelse af planer, pro-

grammer og afgørelser i forhold til Planloven. 

Du har også mulighed for at tilmelde dig Solrød 

Kommunes digitale nyhedsbrev på vores hjem-

meside under Kommunen/Presse og nyheder, 

så du kan holde dig opdateret om aktuelle 

planlovssager.  

Naboorientering eller partshøring fra Solrød 

Kommune fortsætter som hidtidigt med digital 

post. 

Ændringen er i tråd med Solrød Kommunes 

samlede digitaliseringspolitik om bedre udnyt-

telse af digitale muligheder for annoncering 

og borgerdialog, og byrådet blev orienteret 

om ændringen på byrådsmødet den 14. de-

cember 2015.




