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Økologisk landbrug  
– gratis omlægningstjek
Den stigende efterspørgsel på 
økologiske varer gavner dig, 
der vil omlægge til økologisk 
landbrug.

Af Anne-Mette Jansen,  
Solrød Kommune

Du ændrer ikke lige produktionen eller afsæt-

ningen på din bedrift over natten. Der skal 

vægtige grunde, planlægning og ikke mindst 

virkelyst til.

Gratis tjek på din bedrift
Økologisk Landsforening tilbyder nu et gratis 

omlægningstjek, hvor der på din ejendom vil 

blive gennemgået barrierer og muligheder. Et 

besøg vil typisk indeholde:

•  Et kig på marker og bygninger

•  En gennemgang af økologiregler og øko-

logitilskud

•  Produktionsmuligheder og evt. ændringsfor-

slag på din ejendom

•  En drøftelse af markedssituationen, afsæt-

ningsmuligheder og tanker om bedriftens 

fremtid.

•  En skitse til en tidsplan for omlægning

Efter tjekket vil du være i bedre stand til at 

vurdere, om det er noget for dig at omlægge 

til økologisk drift.

Du kan kontakte Peter Søndergaard på tlf. 6197 

4903 eller e-mail PETRUS@okologi.dk, hvis du 

vil vide mere.

Det økologiske marked
Danskerne er et af de folkefærd i Europa, der 

bruger flest penge på økologiske varer, og 

det økologiske forbrug stiger år for år. Samlet 

set udgjorde markedsandelen for økologiske 

fødevarer i detailhandlen 8 pct. i 2015, og der 

forventes en fortsat stigning i salget.

Det er især mælkeprodukter, æg, havregryn, 

mel, yoghurt samt frugt og grøntsager som 

gulerødder, tomater, bananer og citrusfrugter, 

som danskerne i stor stil køber økologisk. 

Derudover er hver tredje liter mælk, danskerne 

køber, økologisk, mens hver anden liter mælk, 

som skolebørn drikker under skolemælksord-

ningen, har det røde Ø-mærke. Det betyder, 

at den økologiske mælkeproduktion gennem 

flere år har udgjort op mod 10 pct. af den totale 

produktion af mælk. 

Økologiske æg udgør godt 20 pct. af alle ind-

vejede konsumæg i Danmark, hvilket betyder, 

at hvert femte æg, forbrugeren lægger i ind-

købskurven, er økologisk.

Danskerne er ved at få øjnene op for økolo-

gisk kød. I alt steg omsætningen af økologisk 

kød i detailhandlen med 21 pct. i 2014. Især 

er interessen for økologisk svinekød steget 

markant. Således steg salget i Danmark i 2014 

med 36 pct.
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Styrket dialog mellem det lokale 
erhvervsliv og Solrød Kommune
Samarbejdet mellem Solrød Kommune og det lokale erhvervsliv fik ros med på vejen, da knap 50 
erhvervsledere fra Solrød og Greve en tirsdag morgen inden sommerferien mødtes til morgendialogmøde.

Af Anders Haarløv, Solrød Kommune

Mødet var arrangeret af Solrød Kommune og 

Greve-Solrød Erhverv, og det er en del af kom-

munens målsætning om at blive endnu bedre til 

at understøtte de lokale virksomhedernes vækst 

og udvikling. Næste dialogmøde er tirsdag den 

1. november.

Erhvervslivets medspiller  
og samarbejdspartner
Morgendialogmødet havde sociale medier som 

overordnet tema, og Catrine Eisenreich fra 

Lindskov Communications gav de fremmødte 

virksomhedsledere en grundig indføring i de 

mange muligheder og faldgruber på de sociale 

medier. Der var også indlagt en gruppedrøftel-

se af, hvordan kommunen bliver en stærkere 

medspiller for virksomhederne. Anne Chabert 

fra Chabert & Partnere faciliterede drøftelser af 

hvilke to udfordringer, som er de største for den 

enkelte virksomhed lige nu, og hvordan kom-

munen kan gøre en forskel med at understøtte 

virksomhederne.

”Vi vil gerne være en samarbejdspartner, der 

understøtter virksomhederne i deres udvikling. 

Virksomhederne er en forudsætning for, at der 

bliver skabt job og vækst i Solrød, og derfor er 

deres input til, hvordan vi kan understøtte deres 

udvikling bedst muligt, vigtige for os,” siger 

borgmester Niels Hörup.

Fokus for samarbejde har ændret sig
Der var stor opbakning til morgendialogmødet 

og til kommunens fokus på øget dialog med 

erhvervs livet blandt de fremmødte virksom-

heder, og der kom mange gode input til kom-

munens videre arbejde med erhvervsstrategi 

og opdatering af de politiske mål for erhvervs-

indsatsen.

”Jeg var rigtig glad for at være med til morgen-

dialogmødet i dag. Jeg har jo efterhånden været 

med en del år og synes, det er rigtig positivt at 

opleve udviklingen på møderne. For et par år 

siden var fokus for mange af virksomhederne at 

få kommunen til at bestille opgaver hos dem, nu 

kan vi i højere grad få drøftet tværgående udfor-

dringer som fx at skaffe kvalificeret arbejdskraft, 

og hvordan alle kan bidrage til den indsats. Jeg 

er glad for at kommunen gør en indsats for at 

understøtte os lokale virksomheder,” siger Lars 

Christiansen, Håndværk A/S.

Torben Hoffmann, formand for Greve-Solrød 

Erhverv, var også positiv:

”Det var et rigtig godt møde med masser af 

gode input og energi fra både deltagere og 

oplægsholdere. Det gav en masse relevant  

viden for specielt de lokale virksomheder, 

men også for os i Greve-Solrød Erhverv som 

medarrangør."

Næste møde tirsdag den 1. november
Solrød Kommune holder årligt to morgendia-

logmøder med skiftende temaer for de lokale 

virksomheder. Næste møde er tirsdag den 

1.   november 2016, hvor mangel på arbejds-

kraft, opkvalificering og rekruttering vil blive 

sat på dagsordenen.
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Af Marie Førby, Solrød Kommune

Planen indeholder en beredskabsalarm, som 

advarer borgere og virksomheder med en SMS, 

når der er udsigt til skybrud eller vedvarende 

regn over en længere periode.

Kraftige regnskyl og mere storm
Klimaforandringer betyder, at vi i Danmark får 

mildere vintre med mere regn og varmere somre 

med lange tørkeperioder og kraftigere regnskyl. 

Den gennemsnitlige årlige nedbørsmængde og 

stormstyrke er stigende, ligesom den globale 

opvarmning betyder en vandstandsstigning i 

havene omkring Danmark. Alt dette skaber en 

større risiko for oversvømmelse der forårsager 

skybrud og stormflod, og Køge bugt er blevet 

udpeget som et af Danmarks oversvømmelses-

truede områder. 

Som virksomhed i Solrød Kommune er det der-

for vigtigt at tage sine forbehold, da grundejere 

selv har ansvaret for at sikre egen matrikel mod 

oversvømmelse fra skybrud og stormflod.

Varsling via sms
Det lokale forsyningsselskab KLAR Forsyning 

har oprettet et beredskab, som bliver aktiveret, 

når der varsles skybrud eller længere perioder 

med meget regn. Beredskabet er baseret på 

planer for, hvordan afløbssystemernes kapacitet 

udnyttes bedst muligt, og indeholder ligeledes 

et varslingssystem til borgere og virksomheder.

KLAR Forsyning holder sig orienteret døgnet 

rundt og advarer borgere og virksomheder, når 

der opstår situationer, hvor der er stor risiko for 

oversvømmelse af flere ejendomme. Opstår der 

vejrsituationer hvor forhøjet grundvandsstand, 

forventning om ekstreme nedbørsmængder 

eller forhøjet vandstand i Køge Bugt kan ud-

vikle sig og medføre oversvømmelser, udsen-

der forsyningsselskabet en beredskabsalarm 

til borgere og virksomheder i Solrød, Greve, 

Køge og Stevns. Som borger eller virksomhed 

i disse kommuner er du automatisk tilmeldt 

vores beredskabsalarm, og du vil blive tilsendt 

en SMS, hvis din matrikel kan blive berørt af 

oversvømmelsen. SMS-beskeden vil henvise til 

forsyningsselskabets hjemmeside, hvor man 

kan finde en detaljeret besked om situationen. 

Beskeden kan sendes til en enkelt vej, et helt 

område eller hele kommunen.

SMS-systemet opdateres dagligt, men har du 

hemmeligt nummer eller taletidskort, er det 

nødvendigt at tilmelde sig varslingssystemet 

ved at kontakte forsyningsselskabet. Det er 

muligt at tilmelde flere mobiltelefonnumre ved 

at kontakte KLAR Forsyning, og det er også er 

muligt at afmelde telefonnumre fra tjenesten.

Varsel så du kan nå at forebygge
Tanken med beredskabsalarmen er, at matri-

kelejere skal advares i så god tid, at de selv har 

mulighed for at gøre noget for at forebygge 

oversvømmelse af eget hjem/virksomhed forud 

for en kritisk vejrsituation. Det kan være en 

fordel at lave en beredskabsplan for egen bo-

lig, som kan sættes i værk ved varsling. Planen 

kan eksempelvis indebære at købe sandsække, 

lukke for afløb manuelt og/eller at inspicere 

højvandslukkere.

Den SMS-service, som KLAR Forsyning yder, er 

gratis, og forsyningsselskabet tager ikke ansvar 

for skader ved oversvømmelser, som der forud 

ikke er meddelt risiko for med en SMS. Det 

kan derfor være en fordel at tilmelde sig DMI’s 

områdevarsler for kraftig regn og skybrud. Dette 

kan gøres på DMI’s hjemmeside.

Virksomheder i Solrød varsles 
ved risiko for skybrud
Klimaforandringerne skaber større risiko for ekstreme vejrforhold. Derfor har KLAR Forsyning lavet en 
beredskabsplan, som aktiveres, når der varsles risiko for oversvømmelse. 
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Tilskud til at skifte dieselbilen 
ud med elbil 
Den typiske håndværkerbil er en 
kassebil med dieselmotor. Mange 
håndværkerbiler kører hver dag i 
hovedstadsregionen, herunder i 
Indre By med masser af start og 
stop og bidrager med larm og 
luftorurening.

Af Claus Seitzberg,  
Region Hovedstaden

Elbiler kører uden larm og uden udledning af 

sundhedsskadelige emissioner og partikler. For 

mange faggrupper og særligt teknikere og 

servicefolk med arbejde i hovedstadsområdet 

er elbiler derfor et oplagt valg. 

,,50 håndværkerbiler på el”
Ejeren af elinstallationsfirmaet GodEnergi, Jan 

Darville, fik den idé, at håndværkere i større ud-

strækning skulle anvende elbiler. Region Hoved-

stadens elbilsekretariat, Copenhagen  Electric, 

tog ideen op, og ansøgte Energistyrelsen om 

tilskud til et projekt under forsøgsordningen 

for elbiler. Projektet hedder '50 håndværker-

biler på el'.

Få støtte til anskaffelse af en elektrisk 
varebil
Projektet er nu en realitet, og håndværks-

virksomheder i hele landet kan ansøge om 

økonomisk støtte til anskaffelse af én eller flere 

elektriske Nissan e-NV200 Vans. Støtten udgør 

20.000 kr. ekskl. moms pr. Nissan e-NV200 

Van og tildeles efter først til mølle princippet. 

Projektets målgruppe er primært håndvær-

kervirksomheder i hovedstadsområdet, men 

tilskud kan gives til alle virksomheder uanset 

geografisk placering.

Som interesseret håndværksvirksomhed skal 

man henvende sig hos sin lokale Nissan for-

HÅNDVÆRKERBIL PÅ EL
Håndværksvirksomheder kan nu opnå økono-
misk tilskud til anskaffelse af en elektrisk varebil 
via Region Hovedstadens projekt '50 håndvær-
kerbiler på el'. Som projektet angiver, gives der 
tilskud til i alt 50 virksomheder, der ønsker at 
anskaffe en eller flere elektriske varebiler.

Tilskuddet udgør 20.000 kr. ekskl. moms pr. 
Elbil – Nissan-e-NV200 Van Comfort

Projektet er et samarbejde imellem Region 
Hovedstaden, E.ON Danmark, Nissan Danmark 
og GodEnergi.

Der er mulighed for prøvekørsel og korvarigt 
leje. Se Region Hovedstaden, www.regionh.dk, 
og søg ”elektrisk varebil”. Her fremgår priser 
og betingelser m.m.

handler for at få nærmere information og indgå 

en aftale om køb eller leasing. Der er frit valg, 

om man ønsker at købe kontant eller lease.

Plug and Play løsning gør det nemt at 
komme i gang
Ved levering af elbilen modtages samtidig en 

ladepakke fra E.ON Danmark bestående af en 

ladeboks og et abonnement med ladekort klar 

til brug. Ladeboksen tilsluttes med et 16A CEE 

stik, og med ladekortet kan man oplade elbilen 

på alle E.ON Danmarks knap 1.000 offentlige 

lademuligheder rundt om i landet med strøm  

fra vedvarende energikilder. Abonnementet 

koster 79 kr. ekskl. moms om måneden.

GodEnergi er blandt de første virksomheder, 

der har benyttet sig af tilbuddet. En traditionel 

diesel kassebil blev udskiftet til fordel for den 

nye elektriske varebil fra Nissan. Firmaet har 

valgt at lease bilen på en operationel aftale, 

hvor service og vedligeholdelse er inkluderet i 

prisen, og leasingselskabet indestår for restvær-

dien. Prisen er derfor kendt på forhånd uden 

usikkerhed og overraskelser. 

Jan Darville, GodEnergi, fortæller, at han for 

95 pct. af arbejdsdagenes vedkommende er 

hjemme igen på kontoret på samme opladning, 

og for de resterende 5 pct. benyttes en Quick 

Charger med hurtig opladning. I løbet af 10-15 

minutter kan han komme videre.
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Fængselsdomme i miljøsag
Fire mænd, der var tiltalt for ulovligt at have læsset op mod 2.500 ton byggeaffald af på mere end 
20 forskellige adresser rundt om på Sjælland og i hovedstadsområdet, er i juni i år blevet dømt for 
lovovertrædelserne. For første gang blev en straffelovsbestemmelse taget i anvendelse i en miljøsag.

Af Ole Lützen,  
Miljøavissamarbejdet

To af mændene på henholdsvis 33 og 40 år er 

fundet skyldige i at have bortskaffet betydelige 

mængder byggeaffald i strid med miljølov-

givningen. Mændene drev virksomhed med 

nedrivning af huse. I stedet for at bortskaffe 

byggeaffaldet i overensstemmelse med lovgiv-

ningen, blev affaldet læsset af på fx rastepladser 

og i industrikvarterer over det meste af Sjælland, 

og på en grund, som de havde lejet i Havdrup.

Da lovovertrædelserne var af systematisk og 

organiseret karakter, blev de to mænd fundet 

skyldige både i overtrædelse af miljølovgiv-

ningen og i overtrædelse af den skærpede 

bestemmelse i straffelovens § 196, stk. 2, som 

har en strafferamme på fængsel i indtil 6 år. 

Denne bestemmelse blev indført i 2006, men er 

ikke tidligere blevet anvendt. Lovbestemmelsen 

hjemler mulighed for en lang fænglselsstraf 

netop ved overtrædelser af mere systematisk 

eller organiseret karakter.

De to mænd blev også fundet skyldige i en 

lang række bedragerier og i tyveri og hæleri. 

Bedragerierne var begået over for vognmænd 

og andre leverandører, som havde leveret con-

tainere, materiel og serviceydelser, som de to 

mænd havde bestilt i falske navne til selskaber 

oprettet til lejligheden på fiktive adresser.

En tredje 42-årig mand, der var ansat som 

chauffør i virksomheden og foretog de fleste 

aflæsninger af affald, blev fundet skyldig i 

medvirken til de to mænds miljøovertrædelse. 

Han blev derfor også fundet skyldig efter straffe-

lovens § 196, stk. 2.

Den fjerde person, en 33-årig mand, der på 

et tidligt tidspunkt i forløbet i mindre omfang 

havde foretaget aflæsninger, blev fundet skyldig 

i at have overtrådt miljølovgivningen, men ikke 

i overtrædelse af den skærpede bestemmelse 

i straffeloven.

Alle 4 mænd blev desuden fundet skyldige i 

hærværk som følge af aflæsningerne af bygge-

affald.

Flere vidner har under sagen rejst krav om 

erstatning fra de tiltalte i håb om at få dækket 

de udgifter, som de har oplyst at have afholdt 

blandt andet til at få bortskaffet byggeaffaldet 

på lovlig vis. 

Retten afsagde i november 2015 kendelse om 

skyldsspørgsmålet. Domsafsigelsen har blandt 

andet afventet udfærdigelsen af mental-

erklæringer for flere af de tiltalte.

Ved dommen blev to af de tiltalte idømt hen-

holdsvis 3 år og 3 år og 9 måneders ubetinget 

fængsel. Hos disse to tiltalte blev der blandt 

andet konfiskeret et udbytte på 750.000 kr. 

hos hver, svarende til den besparelse, som de 

skønsmæssigt havde haft ved at dumpe affaldet 

i stedet for at aflevere det efter reglerne.

Den tredje tiltalte blev idømt 9 måneders fæng-

sel, hvoraf 1 måned var ubetinget og anses for 

udstået med frihedsberøvelsen. Resten blev 

gjort betinget.

Den fjerde tiltalte, som var blevet frifundet for 

overtrædelse af straffelovens § 196, stk. 2, men 

fundet skyldig i overtrædelse af miljølovgivnin-

gen, blev ved dom af 7. marts 2016 idømt 30 

dages betinget fængsel samt en tillægsbøde 

på 10.000 kr.

De fire dømte blev endvidere i varierende 

omfang dømt til at betale erstatning til de 

forurettede.

Kilde: Retten i Glostrup, www.domstol.dk/

glostrup 

Aflæsset affald på Salbjergvej 43 i Havdrup, Solrød Kommune



Benyt genbrugspladsen 
 døgnet rundt
Som noget nyt kan du aflevere affald på Hvidovre Genbrugsplads døgnet rundt. Hvidovre Kommune og 
Amager Ressourcecenter (ARC) afprøver et system, hvor du kan få adgang til genbrugspladsen ved hjælp 
af din mobiltelefon.

Af Marko Vrgoc Oldager,  
Hvidovre Kommune

Mere end 1.500 borgere og knap 200 virksom-

heder har allerede tilmeldt sig selvbetjenings-

ordningen til Hvidovre Genbrugsplads. Ordnin-

gen gør det muligt for borgere og virksomheder 

at skille sig af med affald efter normal lukketid, 

som er klokken 18.

Den døgnåbne genbrugsplads kommer bl.a. 

de mange bygge- og anlægsvirksomheder i 

hovedstadsområdet til gode. De kan nu se  

stort på åbningstiderne og i stedet køre til 

genbrugspladsen på Avedøre Holme, når det 

passer dem. 

Opstarten har været en succes
Godt 800 gange i de første 10 uger er gen-

brugspladsen blevet benyttet uden for normal 

åbningstid.

Hovedparten af boner og kvitteringer er trykt 

på varmefølsomt papir, såkaldt termopapir, som 

indeholder bisphenol A. Bisphenol A kan blive 

optaget i kroppen ved kontakt med kasseboner.

Stoffet bisphenol A er bl.a. mistænkt for at 

være hormonforstyrrende. Siden 2010 har 

stoffet været forbudt i Danmark i emballage 

Forbud mod bisphenol A i kasseboner
og beholdere til fødevarer, som børn under tre 

år kan komme i kontakt med – og stoffet har 

siden 2011 været forbudt i sutteflasker i EU. 

Forslaget var i juli til afstemning i REACH-komi-

téen under EU-Kommissionen, og her var der 

enighed blandt medlemslandene om, at forbyde 

stoffet i kasseboner. Herefter skal forbuddet 

godkendes af rådet og parlamentet før det 

får virkning.

I de senere år er flere supermarkedskæder på 

eget initiativ begyndt at udfase brugen af kas-

seboner med bisphenol A.

Kilde: www.mst.dk  

7

Fortsættes side 8 }



8

Den normale åbningstid for Hvidovre Genbrugs-

plads er kl. 10-18. Uden for normal åbningstid 

er det primært mellem kl. 6 og 10 og kl. 18 og 

22, at pladsen bliver brugt.

ARC, som står for driften af genbrugspladsen 

i Hvidovre, har i den første tid med døgnåbent 

kun høstet positive erfaringer. Der har således 

ikke været problemer med fejlsorteringer eller 

affald, der afleveres uden for containerne. 

Samtidig udtrykker brugerne stor tilfredshed 

med den nye forsøgsordning.

 

ARC driver genbrugspladserne i Hvidovre, 

Tårnby, Dragør, København og Frederiksberg. 

Hvidovre Genbrugsplads er indtil videre den 

eneste døgnåbne plads i de fem kommuner. 

Borgere i alle fem kommuner har mulighed for 

at tilmelde sig og få adgang uden for normal 

åbningstid. Det samme har virksomheder fra 

hele landet. 

Ordningen kører på forsøgsbasis i et år, hvoref-

ter den skal evalueres. Her bliver det vurderet, 

om ordningen skal fortsætte og eventuelt 

bredes ud til flere genbrugspladser. 

Tilmelding
For at benytte dig af døgnåben genbrugsplads, 

skal du først tilmelde dig eller din virksomhed 

på ARCs hjemmeside www.a-r-c.dk. Der er en 

ekspeditionstid på op til 3 hverdage, fra du 

indsender din tilmelding, til du kan benytte dig 

af tilbuddet.

Det er gratis at benytte sig af ordningen med 

døgnåben genbrugsplads. Virksomheder skal 

dog være tilmeldt sms-billet eller have årskort 

til ARCs genbrugspladser for at kunne bruge 

ordningen. Enkeltbillet kan ikke benyttes.    

Husk, at du skal have et aktivt mobiltelefonnum-

mer, da det er din nøgle til pladsen. 

Praktiske forhold
Selvom du måske allerede kender Hvidovre Gen-

brugsplads, er der nogle ting, der er anderledes, 

når du benytter dig af døgnåbent. Udenfor den 

normale åbningstid skal du være opmærksom 

på følgende:

 

•  Pladsen er ubemandet.

•  Adgang til pladsen foregår via det mobiltele-

fonnummer, der er tilmeldt ordningen.

•  Farligt affald fx olie, kemikalier og asbest 

modtages ikke, når pladsen er ubemandet.

•  Pressecontainere er lukkede af sikkerheds-

mæssige årsager – der er opstillet almindelige 

containere (dette gælder fx containere til 

småt brændbart og pap).

•  Luk kun dig selv ind og ud af pladsen. Det 

er dit ansvar, at andre ikke kører med ind.

•  Al færdsel sker på eget ansvar – pas godt 

på dig selv!

•  Pladsens ordensregler skal til enhver tid 

følges.

GENBRUGSPLADSER OMKRING 
KØBENHAVN MED DØGNÅBENT
Foruden Hvidovre Genbrugsplads, har følgende 
genbrugspladser omkring København døgn-
åbent:
• Viby genbrugsplads
• Jyllinge genbrugsplads og
• Roskilde genbrugsplads 

Nærmere oplysninger om anvendelsen af plad-
serne findes på www.karanoveren.dk.

•  I nødsituationer (strømafbrydelse, uheld mv.) 

kan du benytte pladsens nødtelefon.

•  Det er ikke tilladt at klunse eller fjerne affald, 

genstande, materialer eller lignende fra 

genbrugspladsen. Overtrædelse betragtes 

som tyveri.

•  Pladsen er videoovervåget

 

Adgangen til pladsen sker ved, at du fra dit 

tilmeldte telefonnummer foretager et opkald, 

hvorefter porten åbner. Når du er kørt ind, luk-

ker porten igen. Efter du har afleveret affaldet, 

foretager du igen et opkald, for at porten lukker 

dig ud igen.

Du skal som altid huske at sortere affaldet. Du 

kan hente en sorteringsvejledning på ARCs 

hjemmeside www.a-r-c.dk.

Hvidovre Genbrugsplads er beliggende Aved-

øreholmen 97 på Avedøre Holme.

Miljøaktivitetsbekendtgørelsen 
 ændret
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse 

aktiviteter er blevet ændret. Blandt andet er 

en række anmeldelsespligtige aktiviteter blevet 

taget ud af bekendtgørelsen, der fra den 1. juli 

i år kun skal anmeldes følgende aktiviteter:

1 Bygge- og anlægsarbejder.

2 Nedrivningsaktiviteter.

3 Bygningsfacadebehandling.

Miljøaktivitetsbekendtgørelsen ændret
4  Overfladebehandling af fritstående stålkon-

struktioner eller andre større fritstående 

konstruktioner.

Tidligere skulle følgende aktiviteter anmeldes til 

kommunen inden igangsættelse: 1) Placering 

og anvendelse af asfaltanlæg, 2) Placering 

og anvendelse af anlæg for behandling af 

forurenet jord, 3) Placering og anvendelse 

af spildevands- eller slambehandlingsanlæg, 

herunder kalkstabiliseringsanlæg, 4) Placering 

og anvendelse af nedknusningsanlæg for 

bygge- og anlægsmaterialer, 5) Støv- eller 

støjfrembringende nedrivningsaktiviteter, 6) 

Ophugning af skibe, 7) Støv- eller støjfrembrin-

gende bygningsfacadebehandling, 8) Overfla-

debehandling af fritstående stålkonstruktioner 

eller andre større fritstående konstruktioner 

og 9) Støv- eller støjfrembringende bygge- og 

anlægsarbejder – i øvrigt.

Kilde: Retsinformation

} Fortsat fra side 7
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Luftforurening fra  
virksomheder
Forurenende stoffer fra virksom-
heders produktion spredes til 
luften fra virksomhedens afkast.

Af Louise Svensson,  
Miljøavissamarbejdet

Ligesom virksomheders produktion ikke må 

forurene jord, grundvand og spildevand, er der 

også regler for, hvordan stoffer, der spredes til 

luften, skal reguleres.

Sundhedsskadelige stoffer
Mange stoffer, der spredes fra afkast hos virk-

somheder, er skadelige for menneskers helbred. 

Også stoffer, der virker harmløse, kan have en 

sundhedsskadelig effekt, når de åndes ind i lun-

gerne. Samtidig har stofferne en skadelig effekt 

for dyr og planter, når de spredes i naturen. 

En stor del af luftforureningen stammer fra 

transport, men derfor er det stadig vigtigt at 

regulere og mindske det forureningsbidrag, 

der kommer fra virksomhedernes produktion.

Regulering
Luftforureningen fra virksomheder reguleres 

overordnet via Miljøbeskyttelsesloven.

På baggrund af miljøbeskyttelsesloven er 

der udstedt en række bekendtgørelser og 

vejledninger, der har til formål at begrænse 

luftforureningen. 

I praksis reguleres luftforurening ved, at 

kommunen stiller krav om, at gældende 

grænseværdier ikke må overskrides.  Den en-

kelte virksomhed skal beregne, hvilken højde 

virksomhedens afkast skal have, for at kunne 

overholde grænseværdierne. Måske er der  

også behov for filter eller andre renseforan-

staltninger.

Forskellige virksomhedstyper
For virksomheder omfattet af listen over god-

kendelsespligtige virksomheder (listevirksom-

heder) - altså de som skal have en miljøgod-

kendelse - fastsættes vilkår for luftforurening i 

selve godkendelsen. 

For så vidt angår autoværksteder med videre er 

de omfattet af autobranchebekendtgørelsen, 

hvor der er opstillet specifikke krav med hen-

syn til luftforurening og afkasthøjde. Kravene 

fremgår af autobranchebekendtgørelsen, og 

omfatter støv, svejserøg, udstødningsgasser 

samt emission af organiske opløsningsmidler. 

Autolakering er endvidere omfattet af VOC-be-

kendtgørelsen.

For øvrige virksomheder, der ikke er omfattet 

af anden særlovgivning med hensyn til luftfor-

urening, tager Solrød Kommune udgangspunkt 

i Miljøstyrelsens Luftvejledning, samt B-værdi 

vejledningen, hvis det ved tilsyn vurderes at 

være påkrævet med en nedbringelse af luftfor-

ureningen. B-værdier, som er en grænseværdi, 

er fastsat for en lang række stoffer. B-værdien er 

udtryk for, hvor meget hver enkelt virksomhed 

må bidrage med til forekomsten af det givne 

stof i omgivelserne.

Kontakt kommunen
Virksomheder der har processer, der kan sprede 

forurenende stoffer til luften, skal sørge for, at 

gældende grænseværdier er overholdt. Derfor 

er det en god idé at kontakte kommunens mil-

jøteam inden ventilationsanlægget etableres. 

Så kan vi oplyse hvilke krav, der stilles til de 

forskellige typer virksomheder. 

Mere information kan finde på Miljøstyrelsens 

hjemmeside
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Madspild og bioaffald er i fokus 
i kantinen på Solrød Rådhus
3 liter madspild fra buffet’en på en uge er der ikke mange andre kantiner, der kan slå.

Af Anne-Mette Jansen, Solrød Kommune

I kantinen på Solrød Rådhus er Anette og Bir-

gitte i fuld sving fra kl. 7, hvor der bliver snittet, 

hakket, bagt, stegt og kogt. En god rå humor 

– og så er der fokus på at minimere madspild 

og sortere det madaffald fra, der trods alt er. 

Stokken fra broccoli og blomkål kan snildt 

rives og bruges i kager eller tærter, toppen af 

forårsløg smager fint, daggammelt brød kan 

anvendes som croutoner eller rugbrødschips, 

æggeskallerne skal i den rigtige beholder, og 

kaffegrums fra kaffeautomaterne ude i afde-

lingerne kommer også til bioaffald.

Madspildet bliver i kantinen målt i 
liter
Madspildet i Danmark de seneste fem år er 

mindsket med 25 procent. I dagligvarebutikker 

bliver prisen sat ned, når udløbsdatoen nærmer 

sig, og forbrugerne er blevet mere bevidste om 

at ændre vaner ved indkøb, så mindre mad hav-

ner i skraldespanden, men den største gevinst 

vil være, hvis selve produktionen af fødevarer 

kan sættes ned.

At bruge færre fødevarer er der netop fokus på 

i kantinen i Solrød, når fx stokken fra broccoli 

og blomkål bruges, så skal der i alt købes færre 

blomkål og broccoli. Et andet koncept er, at 

gæsterne må acceptere, at buffet’en ikke er 

lige så fyldt, når man kommer i slutningen af 

åbningstiden, som hvis man kommer i starten 

af åbningstiden.

I køkkenet står der et par store beholdere med 

afmærkning ved 5, 10 og 15 liter. Alt mad-

spild bliver registreret i liter. Anette, som er 

kantineleder, forklarer, at det ikke var nemt at 

indføre. ”Det med at lave om på sine vaner er 

rigtig svært, når man plejer at gøre det på en 

bestemt måde, er det ikke sådan lige at lave det 

om”. Men det er lykkedes, og det ses tydeligt 

på de data, der viser udviklingen fra dengang 

projektet startede og frem til i dag.

Arbejdet med at reducere madspildet har været 

i gang længe, mens registreringen for alvor først 

kører rigtig godt nu. Det betyder, at registrerin-

gen viser, at madspildet er steget, men reelt er 

det blot, fordi det hele nu bliver registreret. Fra 

første kvartal til andet kvartal i år, kan man se 

et fald på 7,5 %.

Anette fremviser en ugeoversigt, som viser, at 

madspildet fra buffet’en, i ugen efter sommer-

ferien er slut, er på 3 liter, derudover er også 

madspild fra produktionen på 22 liter. Der kan 

også være spild fra datovarer, dvs. hvor varer bli-

ver smidt ud, fordi datoen er oversteget. Dato-

varer ses nærmest slet ikke i Anettes kantine.

Udliciteret kantine
Compass Group er koncernen, der står for 

kantinedriften. På Sjælland har koncernen ca. 

80 kantiner, som alle registrerer deres madspild. 

Registreringen startede for 3 år siden, og det er 

ikke kun hos kantinen i Solrød, der kan ses en 

forskel.  Reduktion i madspild er også en bedre 

udnyttelse af råvarer. Og det betyder en del for 

drift-økonomien i kantinerne.

Der er stor forskel på madspildet blandt de en-

kelte kantiner, årsagen er bl.a. at nogle kantiner 

laver maden fra grunden, mens andre kantiner 

fx får færdigsnittede gulerødder eller skrællede 
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kartofler.  Når maden bliver lavet fra grunden 

i kantinen, vil madspildet også blive registeret 

der, men madspildet kan overordnet set være 

det samme, det ligger bare et andet sted.

Internt i koncernen er der en række kurser, som 

medarbejderne i kantinen kan melde sig til, 

men ellers foregår inspirationen via netværket 

på intranettet, hvor succeshistorier og gode 

idéer bliver lagt op. Det kan fx være et forslag 

til menu, hvor der er også er forslag til, hvor-

dan eventuelle rester kan bruges dagen efter. 

Layla Guimaraes fra Compass Group fortæller, 

at fødevaresikkerheden har første prioritet, 

men fødevaresikkerhed betyder ikke, at alle 

madrester skal smides ud. Der er mange rester, 

der kan bruges igen uden at kompromittere 

fødevaresikkerheden, når man handler korrekt 

og følger de interne procedurer.

Fra madaffald til biogas
Ude i gården står containerne til skrald. Den 

ene er grøn, og der står DAKA ReFood. Con-

taineren bliver hentet én gang om ugen, og en 

ren bliver sat op.

Økonomien er en vigtig parameter for at gen-

nemføre et nyt tiltag, men det har også betyd-

ning, om det er en gevinst for miljøet. I dette 

tilfælde er det ikke blevet væsentligt billigere, 

men det er heller ikke blevet dyrere. Selvom 

der er en ekstra container, der skal tømmes én 

gang om ugen, går regnskabet nogenlunde op, 

da der er sparet lidt på den afgift, der er for at 

sende affaldet til forbrænding. Motivationen 

er i dette tilfælde, at det er miljømæssigt en 

god idé.

Indsamling af affald til biogas startede i oktober 

2015, og både kantinen og kommunen er glade 

for ordningen. Der har dog været et enkelt 

tilfælde med mider. ”Vi har én gang prøvet 

at have mider i containeren – og det er bare 

ulækkert” fortæller Anette ”, det vil vi ikke 

risikere igen”.

I sommerhalvåret har det derfor været nød-

vendigt at sætte en plastsæk i den grønne 

container.  Sækken skal lukkes for at undgå 

mider. Plastsækken hører ikke hjemme i et 

biogasanlæg, så på anlægget er der en proces, 

hvor plastposer bliver sorteret fra.
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Opkrævning af gebyr 
for erhvervsaffald

Af Anne-Mette Jansen,  
Solrød Kommune

Det er blevet tid til at betale for brug af 

genbrugspladsen MiljøCenter Greve, for din 

erhvervssæk til dagrenovation og så admini-

strationsgebyret.

Bemærk, at administrationsgebyret ikke i sig 

selv giver adgang til MiljøCenter Greve eller 

andre ordninger for afhentning af affald. 

Administrationsgebyret dækker kun udgifter 

til, at der kan sidde én person på rådhuset, 

der skriver regulativer, planer, anvisninger af 

affald, informationer m.m. og så dækker det 

udgifterne til databaser over affald, som Miljø-

styrelsen står for.

Fristen for at søge om fritagelse for administra-

tions gebyret er passeret, så der kan ikke læn-

gere søges om fritagelse for gebyret i 2016.

Digitalpost
Alle breve og opkrævninger bliver sendt med 

digital post.

Har du spørgsmål om gebyrerne for erhvervs-

affald, så kontakt Anne-Mette Jansen på tek-

nisk@solrod.dk

I september/oktober måned forventer Solrød Kommune at opkræve 
gebyrer for erhvervsaffald for 2016.




