
NR. 2 | JUNI 2016

Kommunens største 
solvarmeanlæg skal 
ligge i Havdrup Vest SIDE 2

Affaldsdata i 
Miljøtilsynet SIDE 9

TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE

A V I S E N



2 

IN
D

H
O

L
D

SIDE 2  Kommunens største solvarmeanlæg  
skal ligge i Havdrup Vest

SIDE 3  Skal du søge om fritagelse for erhvervs
affaldsgebyr 

SIDE 4  Fødevarevirksomheder

SIDE 5  Kort nyt

SIDE 7  Lovgivning

SIDE 8  Litteratur

SIDE 9  Affaldsdata i miljøtilsynet

SIDE 10  Når bygningen skal rives ned eller renoveres

SIDE 12  Anmeld jordflytninger elektronisk

Kommunens 
største 
solvarmeanlæg 
skal ligge i 
Havdrup Vest
Solrød Fjernevarme etablerer et kollektivt solvarmeanlæg i Havdrup 
Vest. Solvarmeanlægget bliver kommunes største og skal bidrage 
til varmeforsyningen af Havdrup samt det nye byudviklingsområde 
Havdrup Vest. 

Af Marie Førby,  
Solrød Kommune

Byrådet besluttede i marts 2014 at igangssætte 

en proces for planlægning af et solvarmeanlæg 

i Havdrup. Solrød Fjernvarme har herefter udar-

bejdet et projektforslag, som siden har været i 

høring og nu er vedtaget af Byrådet.

Etableringen kan således begynde, og anlægget 

forventes allerede at stå klar til brug inden årets 

udløb. Solvarmeanlægget skal ligge på kom-

munens arealer syd for byudviklingsområdet, 

hvor der er mulighed for, at anlægget kan blive 

udbygget i takt med, at 280 boliger bliver opført 

i i Havdrup Vest. 

Anlægget rummer 160 solvarmepaneler, som vil 

blive placeret i rækker med op til 20 solfangere 

i hvert panel, og med en afstand på 5-6 meter 

vil arealet sammenlagt optage 2.000 m2. Det 

tekniske hjælpeanlæg bliver placeret ved siden 

af panelerne og afskærmet af den eksisterende 

beplantning. Hele området bliver afskærmet 

af en jordvold, og solfangerne er valgt efter 

at have minimal refleksion for at undgå gener 

hos naboer. Refleksionsniveauet ligger således 

på ca. 6 % til sammenligning med glaserede 

tegl, som har et refleksionsniveau på 100 %.

Fossilt brændstof bliver erstattet med 
vedvarende energi
Anlægget producerer årligt omkring 980 MWh 

vedvarende og 100 % forureningsfri energi, 

som erstatter fossilt brændsel fra Havdrup var-

mecentrals naturgasfyrede kedel. Ved at redu-

cere brugen af naturgas, skånes miljøet både for 

drivhusgasser og de forurenende NOx-partikler. 

Etableringen af    det kollektive solvarmeanlæg, 

ligger helt i tråd med de ambitiøse klimapolitiske 

mål, som Solrød Kommune har vedtaget gen-

nem Kommunes varme- og klimaplan. 

Solvarmeanlægget medfører en besparelse på 

207 ton om året. Det svarer til 4.140 tons over 

20 år, som er solvarmeanlæggets levetid. Der-

udover vil reduktionen i gasforbruget fra den 

eksisterende gaskedel medføre en reduktion 

af udledningen af NOx emissioner på 151 kg. 

årligt. Projektet har dermed en positiv virkning 

på miljøet.
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Søg fritagelse for 
erhvervsaffaldsgebyr 
Ansøgning om fritagelser før selve opkrævningen.

Af Anne-Mette Jansen, Solrød Kommune

I september/oktober måned forventer Solrød 

Kommune at opkræve erhvervsaffaldsgebyrer 

for 2016.

Virksomheder der kan søge om fritagelse vil i 

juni måned modtage et brev om muligheden 

for fritagelse. Hvis din virksomhed skal søge 

om fritagelse for administrationsgebyret, skal 

det ske senest 1. september 2016. 

Ved at behandle ansøgninger om fritagelse, før 

opkrævningen bliver sendt ud, vil der blive brugt 

færre ressourcer på at sende opkrævninger og 

efterfølgende kreditnotaer ud til de virksomhe-

der, som bliver fritaget.

Ikke alle virksomheder får brev
Hvis virksomheden er tilmeldt MiljøCenter Greve 

eller er tilmeldt med tømning af en erhvervssæk, 

kan virksomheden ikke opnå fritagelse for er-

hvervsaffaldsgebyr. De virksomheder har derfor 

ikke modtaget et brev.

Ligeledes får virksomheder, som falder udenfor 

kriterierne for opkrævning, ikke et brev om 

mulighed for fritagelse.

En række virksomheder blev fritaget for 2015 

eller tidligere. Fritagelsen gælder som udgangs-

punkt kun for ét år af gangen, så modtager 

du brev, og mener du skal fritages, skal du 

ansøge igen.

Digital post og digital ansøgning
Alle breve og opkrævninger bliver sendt med 

digital post.

Skal du søge om fritagelse, skal du gå ind på 

hjemmesiden www.virk.dk, her skal du i søge-

feltet skrive ”gebyr på erhvervsaffald”. Du skal 

anvende NEM-ID, CVR og P.nr.

Har du spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr, 

så kontakt Anne-Mette Jansen på teknisk@

solrod.dk.

Udover de årlige CO2-besparelser og reduktion 

af NOx emissioner skaber overgangen fra natur-

gas til solvarme også økonomiske besparelser, 

der på sigt kan betyde lavere fjernvarmetariffer 

for forbrugerne.

Desuden forventes den energirigtige løsning at 

have endnu en positiv økonomisk effekt, da den 

formentlig vil sætte yderligere skub i salget af 

grunde i det nye Havdrup Vest.

Vil du vide mere kan du kontakte Kaj Holm fra 

Solrød Fjernvarme, Lerbækvej 17 på tlf. 5614 

2814.
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Af Bettina Osmark,  
Greve Kommune

Det er primært de store fluer, der er til stor gene 

i fødevarevirksomheder, der laver animalske 

produkter som kød, kødpålæg, pølser mv. Spy-

fluer og kødfluer opsøger ådsler og rådnende 

organiske stoffer – herunder ekskrementer. 

Fluerne kan lugte kød og døde dyr på mange 

kilometers afstand, og de flyver gerne langt for 

at finde et egnet sted til at lægge deres æg. Hvis 

fluerne først har fået adgang til fødevarer, må 

disse kasseres, da fluerne ofte bærer rundt på 

smittefarligt materiale. 

Bananfluer og eddikefluer dukker op i virksom-

heder, der håndterer frugt og grønt, og produk-

ter fremstillet af frugt og grønt. Fluerne bliver 

især tiltrukket af overmoden, gæret frugt og 

grønt, men de er også vilde med øl, vin, eddike, 

frugtsaft, ketchup og marmelade.

Forebyggelse
Den bedste måde at forebygge fluer på er god 

hygiejne ved at være opmærksom på disse råd:

• Ordentlig og hyppig rengøring af skralde-

spande og affaldscontainere

• Læg affaldet i tætlukkede plastposer

• Sørg for, at låget er helt lukket og slutter tæt. 

Hvis der er mere affald, end låget kan lukkes, 

må du enten skaffe en større container, eller 

få den du har, tømt oftere

• Flyt affaldscontainere så langt væk fra byg-

ningerne som muligt

• Hold området omkring containere og skral-

despande rene og tørre

Det er også vigtigt at forhindre spyfluerne i at 

komme ind i virksomheden, eller for den sags 

skyld, køkkenet. Dette gøres bedst ved at have 

lukkede døre og vinduer og montere net med 

en maskeåbning på ca. 2,25 mm også kaldet 

maskevidde 10.

Bekæmpelse
Ved mekanisk bekæmpelse af spyfluer i fødeva-

revirksomheder kan man bruge en lysfælde med 

blåt og ultraviolet lys med limplader på. De vir-

ker også på hvepse, men ikke på stuefluer. Ved 

masseforekomst af spyfluer kan man anvende 

aerosoler til flyvende insekter. Vinduesstrips med 

ædegift kan også tage en del fluer. Hvis man 

finder vandrende larver, kan man bekæmpe 

disse med insektpudder.

Bananfluer er meget mobile, så det første, 

man skal gøre, er at finde og fjerne de steder, 

hvor fluerne lægger æg, og larverne udvikles. I 

særlige tilfælde for eksempel ved en pludselig 

masseforekomst af bananfluer kan man bruge 

aerosoler beregnet til bekæmpelse af flyvende 

insekter.

Fødevarevirksomheder
Nogle fødevarevirksomheder og deres naboer kan være generet af fluer. 
Men der er meget virksomheden selv kan gøre for at mindske generne.

VIDSTE DU AT:
Voksne spyfluer kan leve en måneds tid. Man kan se dem suge på saftigt 
kød og på mange slags fødevarer. Spyfluer behøver ikke at komme i direkte 
kontakt med det, de vil lægge æg på. Hunnerne kan bore deres læggerør 
gennem fine masker i fluenet og ganske små huller i plastic og lade æggene 
dumpe ned på kødet. Spyflueæg kan klækkes og larverne kan udvikles når 
blot temperaturen er højere end 6 – 7 °C.
 
Bananfluer er udbredt over hele jorden, og der er beskrevet næsten 4000 
arter. I Danmark lever der 30 arter.
 
Hunnen af stuefluen lægger typisk 500 æg over en periode på 3-4 dage. Stue-
fluen lever 15-25 dage. Nogle beregninger har vist, at hvis et par fluer levede 
fra april til august ville de have afkom på ca. 191.010.000.000.000.000.000 
flueunger
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Kort nyt
Plast i havene er et alvorligt problem
Plasticposer, gamle sodavandsflasker og andet 

plastaffald havner i havene i store mængder, 

og mikroplast ender i fisk og andre havdyr. Det 

er et miljøproblem, som de nordiske landes 

miljøministre på et møde i april har vedtaget at 

arbejde sammen om.

Problemet er globalt og kræver internationalt 

samarbejde, og derfor vil de nordiske lande 

gøre en fælles indsats for at løfte dagsordenen 

på FN's miljømøde UNEA-2, i Nairobi i maj. De 

nordiske miljøministre vil også arbejde for, at der 

kommer en stærk europæisk indsats mod plast 

i havene og henvende sig til EU Kommissionen 

for at understrege, hvor vigtigt det er, at EU's 

pakke for cirkulær økonomi bidrager til at løse 

plastproblemet.

Kilde: www.mst.dk

Renere udstødning fra arbejdsmaskiner  
EU har vedtaget en forordning, der stiller krav 

om væsentligt lavere luftforurening fra motorer 

i arbejdsmaskiner, der sælges fra 2019.

Forordningen vedrører arbejdsmaskiner, der 

ikke kører på vejene, og omfatter alt fra tog 

til gravkøer, mejetærskere, kraner, motorsave, 

plæneklippere, fejemaskiner, traktorer, asfalt-

udlæggere, pramme og meget andet. De 

dækker dog ikke eldrevne maskiner, fly samt 

skibe, der bruges på havet.

Miljøstyrelsen vurderer, at de nye krav sammen 

med den løbende udskiftning af gammelt 

materiel vil føre til en reduktion på ca. 70 % af 

udledningen af dieselsod, ca. 70 % af de fine 

partikler og ca. 60 % af NOx fra arbejdsmaski-

nerne i Danmark fra 2014 og frem mod 2030.

De nye regler vil betyde at færre dør for tidligt. 

Dieselsod er kræftfremkaldende, og partikel-

forurening er hvert år skyld i omkring 3.500 for 

tidlige dødsfald i Danmark.

Kilde: www.mst.dk

Virksomheder skal arbejde sammen om registrering  
af kemiske stoffer  
Virksomheder, der registrerer samme stof, skal 

dele data med hinanden. Det er et af de grund-

læggende principper i REACH-forordningen.

Indfasningen af EU’s kemikalieforordning 

(REACH) har nået sidste fase. Den 31. maj 2018 

er sidste frist for den endelige registrering af 

produktion af kemiske stoffer i EU eller import 

af kemiske blandinger og en lang række andre 

varer med kemi, som en tidlig præregistrering 

ellers har givet mange virksomheder mulighed 

for at udskyde.

Hvis der er flere virksomheder, der producerer 

eller importerer samme kemiske stof (hvilket 

der næsten altid vil være), skal virksomhederne 

samarbejde om en fælles registrering af stoffet. 

Derved kan registranterne mindske omkostnin-

gerne og undgå unødvendige forsøg, navnlig 

med hvirveldyr. 

Som en del af en samlet kampagne for 2018-re-

gistranter tilbyder ECHA (Det Europæiske 

Kemikalieagentur) nu støtte og vejledning til at 

organisere samarbejdet med andre virksomhe-

der. Se pressemeddelelse fra ECHA. Yderligere 

information om registrering af kemiske stoffer 

findes på www.RegistrerKemien.dk.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk.  

Penge og energi at spare på engroslagrene
Energiforbruget på landets ca. 5000 vareen-

groslagre er unødvendigt stort, fordi mange 

af engroslagrene ikke er energioptimerede 

med moderne energiløsninger. Derfor lancerer 

Energistyrelsens Energisparesekretariat nu en 

kampagne, som skal få engroslagrene til at 

sætte energirenoveringer på dagsordenen, så 

energiforbruget, CO2-forureningen og energi-

regningen kan nedbringes. Kampagnen løber 

af stablen i april/maj måned og afsluttes inden 

sommerferien.

Yderligere information kan fås hos energispa-

resekretariatet@ens.dk.

Kilde: www.ens.dk
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Smart Innovation  
- teknologisk hjælp til små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder i Region 

Hovedstaden kan få teknologisk hjælp til deres 

produktion og udvikling.

Smart Innovation er navnet på et projekt drevet 

at Scion DTU’s projekt for effektiv udveksling af 

viden til produktudvikling i små og mellemstore 

virksomheder i Region Hovedstaden.

Igennem projektet kan virksomheden få 

assistance til at udvikle fx et højteknologisk 

koncept eller en prototype i tæt samarbejde 

med forskere fra DTU.

Forløbet understøttes løbende af innovations-

konsulenter samt af forretningsrådgivere, der 

kan hjælpe virksomhederne til at opnå kom-

merciel succes.

De virksomheder, der indgår i Smart Innovation, 

modtager gratis forsker-, forretningsudviklings- 

og faciliteringstimer fra en række partnere 

(DTU, Scion DTU, m.fl .). For at virksomheden 

kan modtage denne støtte, skal værdien af 

de modtagne timer modsvares af et nærmere 

fastsat antal medarbejdertimer, som skal ydes 

af virksomheden.

Projektet påbegyndtes i oktober 2015 og slutter 

til august 2018. Der kan i alt deltage 68 virk-

somheder. Deltagelse i projektet forventes at 

vare mellem 9 og 12 måneder. 

Der er løbende tilmelding. Tilmelding kan ske 

på:  http://sciondtu.dk/smart-innovation/. Nær-

mere oplysninger om projektet kan fås hos Lau 

Gotthard Christensen, projektleder, Innovation 

Scion DTU, +45 4061 3597, lgc@sciondtu.dk.

På hjemmesiden er der en række eksempler på 

virksomheder, der har deltaget i projektforløb 

med Scion DTU.

Kilde: www.mst.dk 

Miljøledelse til husdyrbrug  
Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelses-

system til husdyrbrug.

Miljøledelse anvendes på mange industri-

virksomheder, men hidtil kun på meget få 

husdyrbrug. 

Hensigten med udviklingen af det nye system 

har været at gøre indførelse af miljøledelse let-

tere og til en naturlig del af den daglige drift. 

Med miljøledelse får husdyrbruget mulighed 

for at opnå både miljømæssige og driftsøko-

nomiske fordele.

Yderligere information om miljøledelsessyste-

met kan fås hos Ditte Eskjær, Miljøstyrelsen, 

diesk@mst.dk).

Kilde: www.mst.dk  

Dansk fi rmas droner kan nu se med 
centimeters nøjagtighed - et Scion DTU –
projekt

Laserløsning 
til overvågning 
- et Scion DTU- 
projekt

•  Scion DTU A/S er en universitetsbaseret 
forskerpark. 

•  Scion DTU A/S huser forskningstunge virksom-
heder inden for biotech, nanotech, cleantech, 
miljøteknologi, medico, IT udvikling og anden 
højteknologi. Scion DTU A/S har faciliteter i 
såvel Hørsholm som på DTU Lyngby Campus. 

•  Scion DTU er et af DTU’s datterselskaber 
oprettet til at understøtte universitetets 
kerneydelser. DTU’s datterselskaber fungerer 
på markedsvilkår og er etableret som aktie-
selskaber med egne bestyrelser. 
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Lovgivning

Godkendelsesbekendtgørelsen ændres 
En række virksomheder undtages fra kravet om 

miljøgodkendelse. Under overskriften ”Min-

dre bøvl for bryggerier og mejerier” lancerer 

miljø- og fødevareministeren en ændring af 

godkendelsesbekendtgørelsen, der fra juli i år 

vil undtage en række virksomheder fra kravet 

om miljøgodkendelse.

Miljøstyrelsen har gennemgået listen over 

mindre miljøbelastende virksomheder og iden-

tificeret dem, der kan fritages for pligten til at 

få en miljøgodkendelse. Det gælder, både når 

de etablerer sig, udvider eller ændrer produkti-

onen. Når godkendelsespligten ophæves, fører 

kommunerne dog fortsat tilsyn og sikrer, at 

miljøbeskyttelsen overholdes.

Det er blandt andet de nedenstående typer af 

virksomheder, der undtages fra krav om miljø-

godkendelse. En samlet liste kan ses på Miljø- og 

fødevareministeriets hjemmeside.

• Mellemstore bryggerier

• Mellemstore mejerier

• Mindre og mellemstore kartoffelmels-

fabrikker

• Mellemstore brødfabrikker

• Mellemstore foderstofvirksomheder

• Mellemstore rengøringsmiddelfabrikanter

• Mellemstore bogtrykkerier

• Mellemstore savværker

Ændringerne til bekendtgørelsen ventes at 

træde i kraft den 1. juli 2016.

Kilde: Miljø- og fødevareministeriet, www.mfvm.dk

Muligheder for PSO-lempelse – virksomheder kan ansøge om tilskud
Folketinget behandler i øjeblikket et lovforslag 

om ændring af lov om statstilskud, der betyder, 

at flere virksomheder kan få del i de godt 1,5 

mia. kr., der er afsat til målrettede lempelser af 

PSO i årene 2015-2020. Energistyrelsen åbner 

nu for indsendelse af hensigtserklæringer fra 

virksomheder, der forventer at være berettige-

de til at modtage tilskud under den udvidede 

ordning.

Yderligere information på www.ens.dk.

Kilde: Energistyrelsen, www.ens.dk  

Affaldsbehandling af shredderaffald  
og fjernvarmrør

Affaldsbehandling af shredderaffald og fjern-

varmerør har gennem årtier været et problem, 

og har derfor været et af initiativerne i de sidste 

mange nationale affaldsplaner. På baggrund af 

den sidste affaldsplan, ”Danmark uden affald”, 

er der taget initiativ til endnu et udredningsar-

bejde for at identificere behandlingsmuligheder 

for disse affaldstyper.

Der er således i løbet af 2015 og 2016 udgivet 

6 rapporter om mulighederne for at behandle 

affaldstyperne.

Rapporterne findes som miljøprojekter på Mil-

jøstyrelsens hjemmeside.

Kilde: www.mst.dk  

§ §§§

PSO står for Public Service Obligation (dvs. 
offentlige forpligtelser). For at dække omkostnin-
ger til miljøvenlig energi opkræves PSO-tariffen 
over el-forbrugernes elregning.
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Litteratur
Affaldsforebyggelse 
Det er bedre miljømæssigt helt at undlade at frem-

bringe materialer og produkter fremfor at genanven-

de sådanne materialer og produkter, når de senere 

bliver til affald, er den konklusion en miljøstyrelses-

rapport er nået frem til. For de fleste synes denne 

konklusion nok at være temmelig indlysende, men nu 

er dette problem blevet belyst gennem en 40 siders 

rapport fra DTU, og det er herved blandt andet blevet 

bekræftet, at den affaldspolitik, som EU og Danmark 

gennem de sidste årtier har lænet sig op ad, nemlig 

at forebyggelse af affaldsfrembringelse er prioriteret 

over genanvendelse, har været rigtig. 

Rapporten vedrører emballageaffald og bygge- og 

anlægsaffald.

Kilde: www.mst.dk 

Affaldsforebyggelse og bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen
I den nationale affaldsstrategi for affalds-

forebyggelse fra april 2015 er der en række 

indsatsområder, der har det formål at reducere 

spild og undgå, at værdifulde ressourcer bliver 

til affald. Et af strategiens indsatsområder er 

byggeri og anlæg.

I en rapport fra i år har Miljøstyrelsen set nær-

mere på, hvordan bæredygtighed og ressource-

effektivitet kan integreres i byggeribranchen. 

Blandt andet opstilles der en række kriterier, 

der kan sikre høj ressourceeffektivitet i bran-

chen. Samtidig peger den på, at samarbejde på 

tværs af sektoren kan være med til at forbedre 

bæredygtighedskriterier, og herved være med 

til at reducere spild og undgå, at værdifulde 

ressourcer bliver til affald.

I rapporten er der udvalgt fem kriterier, som 

findes særligt væsentlige i forhold til bæredyg-

tighed i byggeriet. De fem kriterier er:

1. at undgå byggevarer, der efter endt brug 

skal deponeres

2. at andelen af genanvendt materiale i nye 

byggevarer beskrives

3. at design for adskillelse i byggeriet bruges, 

således at bygningsdele nemmere kan skilles 

ad igen

4. at der indføres et materialepas, der indehol-

der information om byggevarerne i byggeriet

5. at der udarbejdes en plan, der sikrer at mate-

rialer fra opførelse, renovering og nedrivning 

af bygningen sorteres, således at genbrug og 

genanvendelse optimeres

Bæredygtighedskriterier for affaldsforebyg - 

gelse og ressourceforbrug i det bæredygtige 

byggeri 

Miljøprojekt nr. 1851, 2016.

Kilde: www.mst.dk 
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Affaldsdata i miljøtilsynet
Ved miljøtilsyn gennemgår vi 
dit affald ud fra oplysninger fra 
affaldsdatasystemet.

Miljøavissamarbejdet

Miljøstyrelsen indsamler informationer om alt 

affald i Danmark via affaldsdatasystemet(ADS). 

Det er ikke dig, der skal indberette til affaldsda-

tasystemet, selvom din virksomhed producerer 

affald. Det gør de indsamlere og modtagean-

læg, som overtager dit affald. Du kan generere 

standardrapporter for egne affaldsdata. 

Det er derfor vigtigt, at du bruger en transpor-

tør, som er registreret i affaldsregisteret, eller en 

indsamlervirksomhed, som har taget indsamle-

ruddannelsen. På den måde kan du sikre dig, at 

du gør dit til, at affaldet bliver korrekt håndteret 

og indberettet til affaldsdatasystemet. 

Din virksomheds affaldsdata  
– og økonomi
I affaldsdatasystemet har du mulighed for at 

få et overblik over din virksomheds affald. Her 

finder du informationer om affaldsproducent, 

transportør/indsamler, modtager og behandling.

 

Ved hjælp af virksomhedens ’NemID Erhverv’, 

kan du logge ind i affaldsdatasystemet og få 

adgang til en række rapporter med overordnede 

data. Som en ny funktion i affaldsdatasystemet, 

kan du også tjekke virksomhedens økonomi 

knyttet til affaldet. Med værktøjet kan du få 

overblik over det affald, virksomheden produce-

rer, og hvordan det bliver håndteret. Værktøjet 

har samtidigt et indbygget prismodul, som gør 

det muligt og nemt at regne på økonomien for 

virksomheden ved at genanvende og forebygge 

mere affald. 

Gennemgang af affaldsdata
Når Solrød Kommune kommer på miljøtilsyn 

på din virksomhed, medbringer vi et udtræk 

fra affaldsdatasystemet, med oplysninger om 

typer og mængder af affald fra din virksomhed. 

Ud fra oplysningerne kan vi følge udviklingen af 

affaldsstrømme fra din virksomhed. Vi tjekker 

op på, om data er korrekte, og hvilke årsager 

der kan være til udviklingen i affaldsstrømmen. 

Samtidig sikrer vi, at I overholder lovgivningen 

og sorterer genanvendeligt affald fra til gen-

anvendelse. Minimering af affaldsmængden 

er til fordel for miljøet, men også det billigste 

for virksomheden. 

Der er brug for affaldsdata
Både i Danmark og internationalt er der stort 

fokus på, at vi sammen skal blive bedre til at 

udnytte de ressourcer, naturen stiller til rådighed 

for os. For at det kan lade sig gøre, kræver det 

en masse planlægning på affaldsområdet. Den 

planlægning kræver information om affaldet 

i Danmark, og det er netop her, affalds data-

systemet er vigtigt. 

Korrekte indberetninger er afgørende, og Miljø-

styrelsen arbejder derfor på, at samtlige ind-

beretningspligtige selskaber og virksomheder 

indberetter deres data til systemet så retvisende 

som muligt. 

Du kan finde Affaldsdatasystemet på 

www.ads.mst.dk

For hjælp eller spørgsmål til data eller mulighe-
derne i affaldsdatasystemet, kan du kontakte 
Miljøstyrelsens afdeling for affaldsdatasystemet 
på e-mail: affaldsdatasystem@mst.dk eller 
telefon: 7254 8181.  
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Når bygningen skal rives ned 
eller renoveres
Et tag der skal udskiftes, vægge der bliver revet ned, gulve der brydes op er eksempler på byggeaktiviteter, 
som medfører, at der kommer affald. Hvis bygningen er mere end 10 m2, eller hvis der bliver mere end 1 
ton byggeaffald, skal kommunen have besked om omfanget af det affald, der vil fremkomme. 

Af Anne-Mette Jansen, Solrød Kommune

En del byggematerialer kan bruges igen som 

nye ressourcer. Gamle mursten kan renses for 

mørtel og bruges til nye bygninger, vinduer og 

døre kan måske bruges igen. Tagpap, flamingo 

og gasbeton kan genanvendes, når det bliver 

sorteret fra og afleveret rigtigt. Men i en del 

byggematerialer kan der også være farlige 

stoffer. Endda i så store koncentrationer, at det 

er særdeles skadeligt for miljøet. Fx kan PCB 

eller bly fra maling kan være trængt ind i mur-

sten eller træ, eternittag kan indeholde asbest, 

mursten fra skorstenen kan indeholde tjære 

og sod, tætningsfuger omkring vinduer kan 

indeholde PCB. PCB’en kan også være trængt 

ind i væggen ved siden af vinduet.

Bliv ved med at genbruge så meget  
som muligt
I Danmark er vi gode til at genbruge bygge-

materialer direkte eller genanvende bygge-

materialerne til nye materialer. Det skal vi blive 

ved med, men det er nødvendigt at identificere 

og isolere de dele af byggeaffaldet, der kan 

være til skade for sundheden og miljøet. Blander 

vi rene materialer sammen med forurenede ma-

terialer, vil vi enten sprede de skadelige stoffer 

eller ende med en stor mængde, der ikke kan 

genbruges eller genanvendes.

Før du starter med at renovere eller rive ned, er 

det derfor nødvendigt at gennemgå bygningen 

for, hvilke typer affald, du forventer, der opstår. 

Hvad er rent, og hvilke materialer kan indeholde 

skadelige stoffer.
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PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler. PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade men-
nesker og miljø. PCB blev tidligere brugt i byggematerialer og i industrien, indtil man i 1970’erne fandt 
ud af, at PCB kan skade både mennesker og miljø. I dag er al anvendelse af PCB forbudt, men stoffet 
findes stadig i vores omgivelser.

Er bygningen fra perioden 1950-1977, er der 

særlige regler for gennemgang af bygningen, 

da det er i denne periode, at PCB-holdige 

bygge materialer blev anvendt.

Opgaven med at identificere de forskellige dele 

af byggeaffaldet kan være vanskelig. Solrød 

Kommune har udarbejdet et hæfte om de 

regler, der er på området. I hæftet er der også 

beskrevet en række typer af affald, du skal rette 

særlig opmærksomhed imod. Hæftet kan du 

hente på rådhuset, finde blandt bibliotekets 

pjecer eller finde på kommunens hjemmeside 

www.solrod.dk.

Anmeld byggeaffaldet til kommunen
I reglerne for affaldsområdet står, at bygge-

affald skal anmeldes til kommunen. Det gælder 

helt ned til små bygninger. Hvis bygningen er 

mere end 10 m2, eller hvis der bliver mere end 

1 ton byggeaffald, så skal kommunen have 

besked om omfanget af det affald, der kan 

fremkomme. Du skal både anmelde det rene 

byggeaffald og det byggeaffald, der kan være 

farlige stoffer i.

Er der termoruder fra perioden 1950-1977, 

skal de altid anmeldes til kommunen uanset 

affaldsmængder og det areal, byggearbejdet 

vedrører. Der er stor sandsynlighed for, at der 

er PCB i disse ruder, og der skal derfor udføres 

en analyse af ruderne.

På kommunens hjemmeside www.solrod.dk 

er der skemaer til anmeldelse af byggeaffald.

Det koster at have farligt stoffer i sin 
bygning
Hvis du i din gennemgang af bygningen er kom-

met frem til, at der kan være byggematerialer, 

der indeholder farlige stoffer, skal du indregne, 

at dit projekt kommer til at koste ekstra. Om-

kostninger for at få udtaget analyser koster om-

kring 7-10.000 kr. ekskl. moms for 5-10 prøver, 

mens håndteringen af byggematerialer med 

højt indhold af farligt stoffer koster omkring 

1.500 kr. pr. ton ekskl. moms + transporten, 

som er til Ekokem på Fyn eller SWS i Nørre Al-

slev på Sjælland. Kommunen kan stille krav til 

analyser og går meget gerne i dialog med det 

valgte analyse-firma om omfanget af analyser. 
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Anmeld jordflytninger 
elektronisk

Af Mikkel Glaargaard, Solrød Kommune

Hvis du skal flytte større mængder jord fra din 

ejendom, skal du anmelde det til kommunen, 

hvis jorden flyttes fra ejendomme, der er om-

rådeklassificerede. 

Ligeledes skal du anmelde jordflytningen, 

hvis flytningen sker fra vejarealer eller fra 

grunde, der er kortlagte i henhold til jordfor-

ureningsloven. Er du tvivl om din ejendom er 

områdeklassificeret eller kortlagt kan du finde 

oplysninger herom på kommunens hjemmeside 

www.solrod.dk.

Anmeldelse af jordflytninger kan kræve doku-

mentation i form af analyser.

Solrød Kommune har et anmelde system, hvor 

hele forløbet i din anmeldelse og kommunens 

anvisning af jordflytningen forløber elektronisk.

Det elektroniske anmeldeskema fungerer 

ved, at du opretter dig i systemet og derefter 

udfylder anmeldelsen, inkl. den tilhørende 

dokumentation. Der vælges transportør og 

modtageanlæg.

Det er nemt at oprette sig i systemet online. Der 

skal én gang for alle indtastes stamoplysninger, 

herunder en mailadresse, og så er det klar. Du 

kan oprette dig som bruger på http://www.

solrodgeoweb.dk/.

Hvis du har mere end 1 m3 jord, 
der skal flyttes.


