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Hvem skal have miljøtilsyn i 
2017?
Ifølge lovgivningen skal virksomheder og landbrug modtage miljøtilsyn med en bestemt frekvens. 
Ud fra disse 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

Tilsynslisten er en oversigt over de virksomheder 

og landbrug, hvor der er fastlagt miljøtilsyn det 

relevante år.

Miljøtilsyn 2017
Virksomhedstilsynene er omfattet af ’Be-

kendtgørelse om miljøtilsyn’ nr. 1519 af 7. 

december 2016. 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 med til at skærpe 

fokus på miljø, mens det for større virksomhe-

der bl.a. er muligheden for gennem dialog at 

forebygge miljøproblemer, der er det centrale.

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 

agtes offentliggjort. Offentliggørelsen skal ske 

senest 4 måneder efter tilsynsbesøget. Punkter-

ne, som minimum skal offentliggøres fremgår 

af nedenstående:

1)  Baggrunden for tilsynet

2)  Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt 

P-nummer og eventuelt CHR-nummer på 

virksomheden eller husdyrbruget mv.

3)  Typen af virksomheden eller husdyrbruget 

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.
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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

Oplysningerne bliver offentliggjort i en minirap-

port, som uploades til Miljøstyrelsens portal 

Digital Miljø Administration (DMA), hvor man 

vil kunne søge en virksomhed frem og genfinde 

oplysningerne. Se mere på www.dma.mst.dk.

Med udgangspunkt i de eksisterende regler 

forventer Solrød Kommune i 2017 at komme 

på miljøtilsyn hos de virksomheder, der er nævnt 

nedenfor.

Tilsynslisten 2017
Følgende listevirksomheder (også kaldet 

godkendelsespligtige virksomheder) skal have 

miljøtilsyn i 2017:

•  Solrød Fjernvarme a.m.b.a

•  Banner Batterier Danmark

•  Karlslunde Idrætsforening, Skydebanen

•  Solrød Kommunes Modtageplads

•  Solrød Autoland ApS

Følgende autoværksteder, landbrug virksomhe-

der indplaceret på bilag 1 til brugerbetalings-

bekendtgørelsen skal have miljøtilsyn i 2016:

•  Shell/7-Eleven

•  P. Poulsen Udlejning ApS

•  Bilskadecenteret IVS

•  Dansk Poly Fabrik A/S

•  Olsen Auto Quick

•  Autocentrum 1 IVS

•  Havdrup Ridecenter ApS

•  Solrød Turistfart v/Jens Hansen

•  TJW Værkstedet / Transport ApS

•  Ejerbækgaard

•  Solrød Produktionsskole

•  International Tank Service ApS

•  Brdr. Lambertsen Aps

•  Kroghs Flaskegenbrug A/S

•  Titan Lastvogne A/S

Supplerende tilsyn
Udover ovenfor nævnte er der yderligere en 

række virksomheder og landbrug, der kan få 

tilsyn i 2017. Du vil typisk få tilsyn, hvis:

•  Din virksomhed er nystartet 

•  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 Tinna Mia Jensen, Solrød Kommune

I 1800-tallet kom Kæmpebjørnekloen til Dan-

mark fra Kaukasus i Georgien og blev plantet i 

botaniske og private haver. Planten blev tidligere 

anset for at være en flot og prægtig plante, og 

dens giftige plantesaft var mindre kraftig, end 

den er nu. Men Kæmpebjørnekloen vokser 

ekstremt hurtigt og har en bladstilling, der 

udskygger hele arealet under den og dermed 

udkonkurrer den de hjemmehørende planterar-

ter. Derudover undgår insekter og andre smådyr 

helst bjørnekloen. Kæmpebjørneklo er betegnet 

som en invasiv planteart i den danske natur, da 

den breder sig uhæmmet på bekostning af de 

hjemmehørende arter.

Bjørnekloens biologi 
Kæmpebjørnekloen er en skærmplante, som 

kan blive 2-5 meter høj og sætter store hvide 

blomsterskærme. Den blomstrer i juni-august 

og i løbet af juli begynder planten at danne 

frø. Én plante kan smide op til 20.000 frø, som 

alle kan spire året efter. Derfor er det meget 

vigtigt, at bjørnekloen ikke når at sætte frø, 

især under bekæmpelse, da det i så fald vil 

være spildt arbejde. Bjørneklo blomstrer typisk 

i sit 2. år og dør efter den har blomstret og sat 

frø. Kæmpebjørneklo kan genkendes på den 

rødplettede stængel med stive hvide hår, samt 

de op til 1,5 meter store og markant savtakke-

de blade. De tidlige stadier af planten har dog 

mere runde blade, og kan derfor være svære 

at genkende fra andre skærmplanter og de 

små stadier kan blive forvekslet med vorterod. 

Plantesaften fra bjørnekloen kan bevirke en 

større overfølsomhed overfor sollys og dermed 

forårsage voldsomme forbrændinger på huden.

Hvorfor skal Kæmpebjørneklo 
 bekæmpes?
Grundet Kæmpebjørneklos voldsomme vækst, 

dens evne til at udkonkurrere hjemmehørende 

planter og ikke mindst den giftige plantesaft er 

planten omfattet af den danske lovgivning. Det-

te giver kommunerne mulighed for at oprette 

indsatsplaner for bekæmpelse af Kæmpebjør-

neklo, der pålægger grundejere at bekæmpe 

planten på deres matrikel. Solrød Kommune har 

imidlertid valgt ikke at lave nogen indsatsplan 

på området, men håber på, at virksomheder og 

borgere vil hjælpe med at bekæmpe planten 

på deres matrikler, så den kan blive udryddet 

i kommunen. 

Solrød Kommune bekæmper Kæmpebjørne-

klo på kommunens egne arealer med hjælp 

fra OKNygaard. Finder man bjørneklo på 

kommunens areal, er det muligt at melde 

det ved hjælp af app’en Solrød Borgertip, på 

kommunens hjemmeside http://www.solrod.

dk/borger/veje-trafik-og-natur/borgertip eller 

ved at kontakte afdelingen for Teknik og Miljø 

i Solrød Kommune.

På Solrød Kommunes hjemmeside http://

www.solrod.dk/borger/veje-trafik-og-natur/

uoenskede-plantearter kan du læse mere om, 

hvordan man genkender og bekæmper Kæm-

pebjørnekloen.

Kæmpebjørneklo  
– en fælles invasiv fjende
I denne sæson sætter Solrød Kommune ekstra fokus på bekæmpelse af Kæmpebjørneklo. Bekæmpelsen 
er mest effektiv, hvis alle bestande af bjørneklo bekæmpes samtidig, så kommunen opfordrer alle 
virksomheder til at starte bekæmpelsen af bjørneklo i denne sæson.

Lars Jørgen Nielsen fra OKNygaard, der fjerner 
Kæmpebjørneklo ved rodstikning med spade.
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Kort nyt
Vejledning i klassificering af farligt affald
Miljøstyrelsen har udgivet en ny vejledning i 

klassificering af farligt affald til brug for blandt 

andre virksomheder, der skal klassificere affald 

som farligt eller ikke-farligt. Den tidligere vejled-

ning fra 2002, ”Vejledning om farligt affald”, 

er dermed ikke længere gældende.

Den nye vejledning gælder for de nye regler 

for klassificering af farligt affald, der trådte i 

kraft 1. juni 2015. Vejledningen beskriver seks 

trin i klassificeringen, og det afhænger af den 

konkrete situation, om alle seks trin skal gen-

nemgås. En række eksempler viser, hvordan 

sekstrins-modellen anvendes.

Udover sekstrins-modellen og en uddybning af 

de vigtigste begreber og principper indeholder 

vejledningen en række hjælpeværktøjer og 

en beskrivelse af, hvad der er vigtigt at være 

opmærksom på ved prøvetagning af affald.

Vejledning i klassificering af farligt affald, Vejled-

ning fra Miljøstyrelsen, 1. udgave, 1. april 2017.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk 

EU-Retten: Ftalat hormonforstyrrende for miljøet 
Den 11. maj 2017 har EU-Retten afgjort, at 

DEPH (en ftalat), er hormonforstyrrende i mil-

jøet. Producenten, det tjekkiske firma DEZA, 

havde sagsøgt EU for at vedtage beslutningen 

som hormonforstyrrende på baggrund af dansk 

forarbejde til at optage DEHP på EU's såkaldte 

Kandidatliste som hormonforstyrrende for 

miljøet.

Ftalater bruges især som blødgørere i plastpro-

dukter som for eksempel sandaler, badefor-

hæng og vinylgulve.

Optagelsen fandt sted efter at det danske for-

slag blev vedtaget i EU’s Medlemsstatsudvalg 

i december 2014. DEZA anlagde sag i marts 

2015, og det er den sag, der nu er faldet dom i.

EU’s kandidatliste er en liste over særligt pro-

blematiske stoffer. Optagelsen på listen er et 

stort skridt på vejen til, at et stof kommer på  

EU’s godkendelsesliste. For at virksomheder 

skal kunne anvende stoffer på denne liste, 

skal de have særlig godkendelse. DEPH er ikke 

kun hormonforstyrrende for miljøet. I Februar 

2017 blev foruden DEHP, også tre andre ftalater 

optaget på EU’s kandidatliste som hormonfor-

styrrende i mennesker – også på baggrund af 

et dansk forslag.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Miljøvurdering – nye regler 
Den 16. maj 2017 trådte en ny lov om miljøvur-

dering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM) i kraft. En bekendtgørelse om 

samordning af miljøvurderinger og digital selv-

betjening trådte ligeledes i kraft den 16. maj.

Med loven og bekendtgørelsen implementeres 

VVM-direktivet og miljøvurderingsdirektivet 

som en hovedlov i dansk ret. Loven og bekendt-

gørelsen finder med få undtagelser anvendelse 

på miljøvurdering af projekter omfattet af 

VVM-direktivet samt miljøvurdering af alle 

planer og programmer, som er omfattet af 

miljøvurderingsdirektivet.

Loven medfører ikke ændringer i den hidtil 

gældende implementering af miljøvurderings-

direktivet om planer og programmer. I forhold 

til implementeringen af VVM-direktivet er der 

foretaget nogle ændringer, som primært skyldes 

ændringer i VVM-direktivet fra 2014.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Mindre madspild i storkøkkener 
Der er stort potentiale for at mindske mad-

spildet i danske storkøkkener – og det er 

både til gavn for miljøet og økonomien. Det 

er erfaringen efter det første år med Miljø- og 

Fødevareministeriets projekt Madspildsjæger-

ne, der hjælper storkøkkener med at reducere 

madspild.

15 ud af de foreløbigt 22 afsluttede køkkener 

har skåret i madspildet, selvom størsteparten 

af storkøkkenerne allerede i forvejen havde 

gjort en indsats for at mindske madspildet. 

Køkkenerne, der har deltaget i projektet, har 

over en periode sat ind på at reducere spildet 

på udvalgte varer. I gennemsnit blev spildpro-

centen reduceret med 40 procent. Projektet 

fortsætter året ud.

Madspildsjægerne er et projekt, der kører i 2016 

og 2017 og er finansieret af Miljø- og Fødevare-

ministeriet. Madspildsjægerne giver gratis hjælp 

i storkøkkener til at sætte fokus på madspild.

Konceptet er baseret på værktøjer udviklet af 

AgroTech, nu ejet af Teknologisk Institut, og 

drives af konsulenter fra Teknologisk Institut.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

§ § § §
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Lokal erhvervsudvikling og 
klimaindsatser går hånd i hånd
Solrød Kommune vil reducere drivhusgasudledninger med 55 % i 2025. Det kræver stærke offentlige-
private samarbejder, hvor alle parter ser fordele. Solrød Biogas er et eksempel herpå. Det nyeste skud på 
stammen handler om effektiv udnyttelse af overskudsvarme. Hvordan kan din virksomhed engagere sig?

Af Mikkel Busck, projektmedarbejder på energi- og 
klimaområdet, Solrød Kommune

Steen Danielsen viser nysgerrige besøgende 

rundt på Solrød Biogas. Steen er tidligere leder 

for Teknisk Afdeling i Solrød Kommune og en 

af de bærende kræfter for opstarten af Solrød 

Biogas. I dag er han gået på pension, men 

bijobber med at vise rundt på biogasanlægget 

og formidle dets formål, teknik og historie til 

de mange besøgende.

Steen var med til at danne de tætte relationer 

til mange af samarbejdspartnerne i projektet, 

og nu glæder han sig over igen at være til-

bage og tage imod de samme partnere, som 

er ivrige efter at se frugterne af samarbejdet. 

Anlægget har fra opstart i sommer 2015 til 

ultimo 2016 modtaget over 2.100 besøgen-

de. Heriblandt tæller industrivirksomheder, 

forsyningsselskaber, konsulentvirksomheder, 

offentlige virksomheder, landbrug osv. som er 

interesserede i at få viden om konceptet bag 

Solrød Biogas – ikke mindst succesen med at 

danne et offentligt-privat partnerskab, hvor alle 

parter ser gunstige fordele.

Offentligt-privat samarbejde 
I tilfældet Solrød Biogas er to faktorer helt 

grundlæggende for anlæggets eksistens:

•  Der skal være en grundlæggende forståelse 

for, at vi kan komme længere sammen end 

hver for sig 

•  Der skal være udfordringer, der kan løses 

med fælles fordele og lokal samfundsmæssig 

værdi

Mens den første faktor handler om at have en 

umiddelbar konstruktiv indstilling til et projekt 

i den kaliber, handler den anden faktor om 

at kunne identificere partnernes ønsker for 

projektets realisering. For CPKelco var udfor-

dringen øgede transportomkostninger (og 

drivhusgasemissioner som følge heraf) ved deres 

bortskaffelse af restprodukter. Ved at levere 

restprodukter til Solrød Biogas forvandledes 

udfordringen til en fordel for virksomheden 

selv. I kølvandet kommer arbejdspladser lokalt 

og drivhusgasreduktioner globalt.

Solrød Biogas – sommer 2016. Samarbejdspartnere fra erhvervsliv, foreninger og universitet er mødt 
op til første spadestik på Solrød Biogas – september 2014. 

Industri

Offentlighed Universitet
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Hvis der både er en åben og positiv stemning bli-

ver det muligt at dele viden, skabe nye rammer 

og igangsætte innovative løsninger til gavn for 

alle. Solrød Biogas er et eksempel på, at virk-

somheder og offentligheden har mange fælles 

interesser hvad angår lokal erhvervsudvikling 

og bæredygtig produktion med drivhusgasre-

duktioner til følge.

Klimaindsatsen giver grønne tal på 
bundlinjen
CPKelco, der leverer pektinrest til biogasanlæg-

get og har været en partner fra start, har gen-

tagne gange været på besøg på Solrød Biogas. 

Medarbejdere fra alle dele af organisationen 

har været ude at se, hvordan de store visioner i 

praksis har udfoldet sig. I juni 2016 var en række 

teknikere fra virksomheden på besøg. De lagde 

stor vægt på, at CPKelcos interne arbejde med 

at skabe en bæredygtig profil rent faktisk også 

har nogle håndgribelige miljøeffekter eksternt. 

De har med egne øjne set, hvordan affaldet, 

pektinresten, håndteres som en vigtig råvare 

for at producere biogas i en kompleks biologisk 

proces. Fra USA har CPKelcos ejere været på 

besøg. Her har initiativet fra den danske afde-

ling skabt stående bifald og det grønne image 

har haft en direkte konsekvens for bundlinjen 

på det amerikanske marked.

Overskudsvarme
For CPKelco stopper det ikke her. I december 

2016 offentliggjorde CPKelco og Vestegnens 

Kraftvarmeselskab (VEKS), at de går sammen 

om et projekt, hvor VEKS skal udnytte over-

skudsvarmen fra CPKelcos køletårne til at 

producere klimavenlig fjernvarme. Samarbejdet 

trækker tråde tilbage til skabelsen af Solrød 

Biogas, hvor parterne også har arbejdet tæt 

sammen, idet VEKS modtager biogassen fra 

udrådningen af pektin mv. og omdanner den 

til grøn el og varme på deres biogasmotor i 

Solrød. Det nye projekt er relativt simpelt, idet 

der installeres en varmepumpe på CPKelco, som 

kan hæve temperaturen på kølevandet og sen-

de det til fjernvarmesystemet i Køge. Projektet 

forventes at have en tilbagebetalingstid på 5-6 

år og CPKelcos miljøregnskab får et hak opad, 

og samtidig slipper virksomheden for store 

investeringer ved at skulle støjskærme de store 

køletårne.

Derudover har CPKelco, Solrød Kommune 

og lokale klimaagenter igennem et par år 

arbejdet på et andet projekt med at udnytte 

overskudsvarmen fra den røggas, der bliver til 

overs efter CPKelcos egen varmeproduktion på 

deres naturgaskedel. Røggassen er så varm, at 

der blot skal installeres nogle varmevekslere for 

at få fjernvarmevandet hævet til den rette tem-

peratur. Projektet afhænger bl.a. af en afgørelse 

fra SKAT om afgifter, men falder det rigtig ud, 

forventer Solrød Kommune, at der kan leveres 

miljøvenlig fjernvarme til Kirke Skensved og dele 

af Havdrup. Det vil skabe drivhusgasreduktioner 

i størrelsesordenen 9.000 tons CO2/år, svarende 

til omkring 10 % af kommunens reduktionsmål 

frem til 2025. Omvendt vil CPKelco få udnyttet 

et overskud fra deres proces, som før endte i 

den blå luft, men som nu kan give dem et ekstra 

plus på bundlinjen.

Lokale klimagenter
Solrød Kommune er langt fra i mål med kli-

maindsatsen. Der er brug for at aktivere et 

bredt netværk og skabe lokalt engagement 

for at skabe fremdrift. Et af de initiativer, som 

har virket med stor succes, er uddannelsen og 

involveringen af lokale klimaagenter, der har 

til opgave at støtte op om og formidle klima-

projekterne mellem kommune og borgere/

virksomheder. Klimaagenterne har kontakterne, 

lokalkendskabet og ikke mindst motivationen 

til at gøre en forskel.

Herfra skal lyde en opfordring til at kontakte 

Solrød Kommune eller en af de lokale kli-

maagenter, hvis du har ideer til et samarbejde 

om, hvordan din virksomhed kan løse egne 

udfordringer, skabe lokale fordele og bidrage 

til klimaindsatsen. Besøg også gerne Solrød 

Biogas hjemmeside, hvis din organisation er 

interesseret i at komme på rundvisning på bio-

gasanlægget. Steen tager gerne imod og giver 

inspiration til fremtidige frugtbare samarbej- 

der.

Solrød Byråd overværer pektinleverance fra CPKelco til biogasanlægget 
– juni 2016.

Over 700 borgere mødte op til åbent hus på Solrød Biogas – september 
2015.

Kontakt: Mikkel Busck, Teknik og Miljø, mail: mbu@solrod.dk, tlf.: 5618 2365 eller Jørn & Birthe, lokale 
klimagenter fra Lille Skensved, tlf. 4618 5749. 

Besøg www.solrodbiogas.dk hvis din virksomhed ønsker at organisere et besøg på biogasanlægget.
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Danske industrivirksomheder er energieffektive
En analyse udført for Energistyrelsen viser, at 

danske industrivirksomheder er mere energi-

effektive end deres udenlandske konkurrenter.

For den danske industri udgjorde energiudgif-

terne 7,9 pct. af den samlede produktionsværdi 

i 2014, mens energiudgifterne udgjorde 13,4 

pct. af produktionsværdien blandt udenlandske 

handelspartnere. Energiudgifterne er eksklusive 

afgifter og PSO. Tallene indeholder både indu-

striens direkte energiudgifter i produktionen og 

de energiudgifter, der er indlejret i halvfabrikata 

importeret fra udlandet.

Energiudgifter i Danmark og udlandet 2017, 

DAMVAD Analytics for Energistyrelsen, marts 

2017.

Kilde: Energistyrelsen, www.ens.dk 
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Slut med gammel faremærkning af kemikalier
Efter den 1. juni 2017 må kemikalier med de 

gamle orange faresymboler ikke længere sæl-

ges. Forhandlere, der stadig ligger inde med 

kemikalier med gammel faremærkning, skal 

derfor sørge for at få skiftet de gamle etiketter 

ud med nye eller trække produkterne tilbage 

fra markedet.

Siden 1. juni 2015 har alle leverandører af 

klassifi cerede og faremærkede kemikalier skulle 

klassifi cere og mærke i overensstemmelse med 

CLP forordningens regler. CLP er den engelske 

forkortelse for klassificering, mærkning og 

emballering. Kemikalier, der allerede var på 

markedet før den 1. juni 2015 med gammel 

faremærkning, har dog måtte sælges i forhand-

lerleddet frem til 1. juni i år. Denne to-årige over-

gangsperiode har gjort det muligt at få solgt ud 

af større partier og restlagre af kemikalier med 

gammel faremærkning.

Kemikalieagenturet (ECHA) lancerede den 

28/4 en hjemmeside med mere information til 

forhandlere: https://echa.europa.eu/clp-2017.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Klimaværktøj til bedre sikring mod oversvømmelser 
Med en forbedret udgave af klimatilpasnings-

værktøj ”Havvand på land”, kan bl.a. virksom-

heder nu se, hvor havvandet vil stige sammen 

med ændringer af klimaet.

Klimaforandringerne betyder, at der vil være fl e-

re ekstreme vejrhændelser i form af oversvøm-

melser fra hav, storme og regnskyl. Med nye 

data fra Danmarks hydrologiske højdemodel er 

værktøjet ”Havvand på Land” blevet forbedret 

og kan mere detaljeret end tidligere visualisere, 

hvor havvandet vil trænge ind afhængig af 

vandstanden i havet, og værktøjet kan således 

anvendes til at identifi cere hvilke områder, der 

potentielt er i fare for oversvømmelse.

Ved at zoome ind på klimaværktøjets kort, så 

kan konsekvenserne af en stigende vandstand 

i lokalområdet ses.

Klimaværktøjet kan ses på: www.klimatilpas-

ning.dk  

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Miljøledelse giver ikke færre påtaler 
Virksomheder, som arbejder med miljøledelse, 

er ikke bedre til at overholde miljøreglerne end 

virksomheder, som ikke har miljøledelse. Det er 

konklusionen i en ny rapport fra Miljøstyrelsen

Rapporten bygger på data fra 12.550 virksom-

heder fordelt på 52 kommuner, og analysen 

viser, at de virksomheder, som arbejder med 

miljøledelse ikke nødvendigvis er dem, som får 

færrest påtaler. Der er stor forskel fra branche til 

branche. For kemikalievirksomheder gælder fx, 

at miljøledelse synes at give færre påtaler, men 

især for affaldsbranchen (den største gruppe 

virksomheder i undersøgelsen) gælder den om-

vendte situation, nemlig at affaldsvirksomheder, 

som arbejder med miljøledelse får fl ere påtaler 

end virksomheder, som ikke gør.

Det fremgår af rapporten, at de største og 

mest komplekse virksomheder også er dem, 

der modtager fl est påtaler, samt at antallet af 

tilsyn også har betydning.

Selvom miljøledelse ikke fører til færre påtaler, 

skaber miljøledelse værdi på en lang række 

andre parametre. En anden undersøgelse fra 

Miljøstyrelsen viser, at virksomheder opnår 

både et bedre image, økonomiske og forret-

ningsmæssige fordele, når de arbejder med 

miljøledelse.

Sammenhængen mellem miljøledelse og hånd-

hævelser, Miljøprojekt 1930, Miljøstyrelsen 

april 2017.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk 

Kort nyt



Få en hjælpende hånd i din 
virksomhed – i form af småjobs
Få hjælp i din virksomhed i få timer eller i en kort periode – det er en fordel for din virksomhed.

Af Ann-Marie Høholt, Solrød Kommune

Har din virksomhed sæsonudsving, eller har du 

en mindre opgave, der venter på at blive løst? 

Måske har du brug for oprydning, eller er der 

udendørsarealer, der skal holdes?

Ved at ansætte en ledig borger, med de rette 

kompetencer, får du løst nogle opgaver, der 

måske ellers ikke er tid til i din virksomhed.

Det gode match
Samtidigt med, at du får løst en arbejdsopgave i 

din virksomhed, hjælper du også en ledig borger 

tættere på arbejdsmarkedet. Solrød Kommunes 

Jobcenter lægger stor vægt på at sikre et godt 

match i forhold til virksomhedens behov og 

borgerens kompetencer, så det giver værdi for 

begge parter.

Det gøres bedst i et tæt samarbejde, hvor både 

borger og virksomhed har Jobcenteret som nær 

samarbejdspartner. Dette gøres ved den tætte 

opfølgning og hurtig respons, i form af råd og 

vejledning og/eller tilpasning i samarbejdet. 

Skab merværdi i din virksomhed
På baggrund af jeres ønsker og krav, finder vi 

de bedst mulige kandidater, som møder op til 

en samtale ude ved jer, hvor kommunens virk-

somhedskonsulent også gerne deltager. 

Ansættelse kan ske enten som fast timelønnet 

eller som midlertidig ansættelse. 
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Nye regler for genanvendelse af dæk
Reglerne for gebyr og tilskud i forbindelse med 

genanvendelse af dæk bliver nu ændret. Det 

sker med en ændring af dækbekendtgørelsen, 

som Miljøstyrelsen netop har offentliggjort. De 

nye regler trådte i kraft den. 1. januar 2017.

Ændringerne betyder, at gebyr på regummie-

ring af dæk fjernes. Fremover kan der samtidig 

opnås tilskud til indsamling af dæk, der sendes 

enten til granulering eller pyrolyse.

Pyrolyse er en proces, hvor dæk populært sagt 

forbrændes uden brug af ilt, som medfører en 

produktion af carbon black og et olieprodukt. 

Indtil nu har granulering været den eneste 

anerkendte metode til genanvendelse af dæk. 

Ved granulering bliver dækkene neddelt i min-

dre dele, og gummiet bliver genanvendt i ny 

produktion til fx kunstgræsbaner, faldunderlag 

og støjdæmpning af asfalt.

Tilskuddet til indsamling af dæk vil følge den 

grad af genanvendelse, der kan opnås, hos 

den virksomhed der oparbejder dækkene. Det 

betyder, at jo mere der genanvendes, jo større 

tilskud er der mulighed for at få.

Reglerne findes i: Bekendtgørelse nr. 1347 af 

den 21. november 2016 om gebyr og tilskud 

til nyttiggørelse af dæk.

Kilde:  Miljøstyrelsen, www.mst.dk 

Hvis I er blevet nysgerrige på at høre mere om mulighederne kontakt da venligst  
Virksomhedskonsulent Ann-Marie Høholt 2490 7390 eller Eva Schmidt 2349 9706
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Beretning om natur og miljø-
området 2016
– en samlet beretning om aktiviteter på natur- og miljøområdet i Solrød Kommune.

Af Mikkel Glargaard, Solrød Kommune

Beretningen handler om alle opgaver i Team 

Natur og Miljø, men i denne artikel er der fokus

på de forhold, der vedrører virksomheder og 

landbrug. Beretningen kan læses i sin helhed

på kommunens hjemmeside www.solrod.dk < 

erhverv < erhvervsaffald og miljø < miljøtilsyn.

Teamets organisering og opgaver
Team Natur og Miljø er en del af Solrød Kommu-

nes Teknik og Miljø. Teamets opgaver spænder 

vidt. Hovedopgaven er at varetage forvaltningen 

af natur- og miljøområdet, dvs. forestå admi-

nistrationen i bred forstand, herunder udøve 

planlægningsopgaver, myndighedsopgaver

og driftsopgaver på området.

Teamet er organiseret i de 4 faggrupper som 

vist i figuren nedenfor.

I 2016 bestod teamets bemanding af i alt 11 an-

satte. Heraf var der 8 heltidsstillinger, 2 stillinger 

normeret til henholdsvis 34,5 og 31,5 timer og 

1 studentermedhjælper med 15 timer om ugen.

Udover medarbejdernes kompetencer anvender 

teamet også ekstern kompetence. Det drejer 

sig om bl.a. om juridisk rådgivning i forbindelse 

med håndhævelsessager og specialist-rådgiv-

ning i forbindelse med større komplicerede 

sager indenfor de enkelte faggrupper.

Kun få henstillinger og indskærpelser 
til virksomheder og landbrug
Der blev i 2016 gennemført 25 tilsyn på virk-

somheder og landbrug, hvor miljøforholdene 

blev gennemgået. 

Ved tilsynene i 2016 blev der meddelt 2 henstil-

VAND OG NATUR AFFALD VIRKSOMHEDER OG JORD VARME OG KLIMA

Invasive arter Drift af affaldsindsamlingen Anmeldelse af midlertidige aktiviteter Klimatilpasning af vandløb, land og byg

Naturforvaltning Erhvervsaffaldsgebyr Jordforurening Varmeforsyning

Naturkvalitetsplan Klagesager vedr. affald Jordflytninger Forebyggelse af klimaforandringer

Natura2000 Renovationsgebyr Klagesager vedrørende støj og røg Indsatser i klima og varmeplan

§ 3 i Naturbeskyttelsesloven Asbestaffald Miljøgodkendelser af virksomheden

Regulering af vandløb Byggeaffald

Vandløbsregulativer Farligt affald Miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Vedligeholdelse af vandløb Regulativ for erhvervsaffald Spildevandstilladelser

Oversvømmelser fra hav Regulativ for husholdningsaffald Indsatser i spildevandsplanen

Indsatser i vandforsyningsplan Udbud af affaldsindsamlingen

Vandindvindingstilladelser Klagesager vedr. affald

Indsatser grundvandplanen Renoweb

Badevand Miljøavis
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linger og 6 indskærpelser. Henstillingerne var for 

manglende sortering af genanvendeligt affald 

og uhensigtsmæssig opbevaring af farligt affald.

Indskærpelser var for uhensigtsmæssigt opbe-

varing af farligt affald, afbrænding af papir, en 

utæt belægning på en tankstation, opbevaring 

af olie og kemikalier, manglende udsugning fra 

værksted og begrænsning af lugtgener.

Det er administrationens vurdering, at der er en 

udbredt forståelse for at samarbejde om at fore-

bygge miljøproblemer iblandt virksomhederne, 

og at de fleste tilfælde af uhensigtsmæssige 

miljøforhold bliver udbedret efter en konstruk-

tiv dialog og efter blot få bemærkninger fra 

kommunens side.

Tilsyns- og godkendelsesarbejde er omfattet af 

brugerbetaling og udregnes efter medgået tid. 

I 2016 blev der opkrævet 24.476 kr.

Spildevand til ledningsnettet og  
Solrød Bæk
Team Natur og Miljø har i 2016 meddelt 8 tilslut-

ningstilladelser til KLARs ledningsnet. Heriblandt 

1 tilslutningstilladelse til fedtudskiller fra Cafe 

A i Solrød Center samt 1 tilslutningstilladelse til 

afledning af regnvand fra den nye petanquehal 

ved Solrød Gl. Skole via skolens interne regn-

vandssystem,

Derudover er der givet 1 midlertidig udled-

ningstilladelse til Solrød Bæk i forbindelse med 

regenerering af HOFORs indvindingsboringer på 

Havdrup Kildeplads, 1 midlertidig udlednings-

tilladelse af oppumpet grundvand til vandløb, i 

forbindelse med udgravning af regnvandsbassin 

ved Solrød Biogas A/S samt en tilladelse til at 

renset grundvand fra en afværgepumpning 

på Solrød Byvej 40, må udledes til Solrød Bæk 

i stedet for afledning til spildevandssystemet. 

Manglende opkrævning af gebyr for 
erhvervsaffald
I 2016 har 24 virksomheder fået afslag på an-

søgning om fritagelse for administrationsgeby-

ret, og 128 virksomheder har fået godkendelse. 

Selve opkrævningen af affaldsgebyr til virksom-

heder er pga. tekniske udfordringer ikke blev 

udsendt i 2016, men vil blive udsendt i 2017.

Særlige anvisninger af affald  
til behandling
Der har i alt været 22 anvisninger af bygge- og 

anlægsaffald i forbindelse med nedrivning og 

renovering af bygninger. Anvisningerne om-

handler primært forbrændingsegnet affald, 

PCB, bly og asbestholdigt affald m.m. og optræ-

der i form af beton, træ, maling på overflader 

af byggeaffald, puds, fuger, termoruder, tapet, 

fliser og tagplader m.m.

Affaldet er anvist til modtageanlæg med miljø-

godkendelser til modtagelse og behandling af 

det specifikke affald.

2 planer har været i høring i 2016
Planlægningsopgaverne består i udarbejdelse 

af en række planer på natur- og miljøområdet, 

som hver især beskriver status og fastsætter mål 

og indsatser for den periode, som planen skal 

virke (planperioden).

Planerne; vandhandleplanen, vandforsynings-

planen, indsatsplan for grundvandsbeskyt-

telse, affaldsplanen, varmeforsyningsplanen, 

spildevandsplanen, natura2000 handleplaner 

og klimatilpasningsplanen er lovpligtige, mens 

klimaplanen og naturkvalitetsplanen er frivillige 

for kommunen at udarbejde.

Generelt gælder, at planerne fungerer som et 

arbejdsredskab for kommunen i planperioden 

samtidig med, at de skal orientere kommunens 

borgere, virksomheder og andre interesserede 

om den forventede udvikling indenfor de re-

spektive planområder i kommunen.

I 2016 har vandforsyningsplanen gennemgået 

en revision og været i høring i slutningen af året. 

Derudover har Natura2000 handleplanerne 

været i høring i 2016.

Solrød Kommune opfylder kravene 
I henhold til reglerne i bekendtgørelse om mil-

jøtilsyn opfylder Solrød Kommune kravene for 

målopfyldelse. Det er samtidig Team Natur og 

Miljøs vurdering, at der er en udbredt forståelse 

for at samarbejde om at forebygge miljøproble-

mer iblandt virksomhederne.

Med hensyn til øvrige myndighedsbehandlin-

ger kan det konkluderes, at der i 2016 ikke 

har været nogen væsentlige jordforureninger, 

grundvandsforureninger, vandløbsforureninger 

mv. Der har til gengæld været brugt mange 

ressourcer på, at myndighedsbehandle nye 

vandindvindingstilladelser, jordflytninger, udled-

ningstilladelser fra boligøer i Trylleskov Strand, 

diverse klagesager vedr. støj og lugt, anvisninger 

af bygge- og anlægsaffald og opkrævning af 

erhvervsaffaldsgebyr mv.

Driftsopgaver er i 2016 forløbet hensigtsmæs-

sigt, og der er igangsat en lang række indsatser 

i den nyligt vedtagne spildevandsplan, affalds-

plan, naturkvalitetsplan og risikostyringsplan for 

oversvømmelser fra Køge Bugt. 
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Ingen virksomheder 
har rykket for 
manglende gebyr

Af Anne-Mette Jansen,  
Solrød Kommune

Medarbejdere i Solrød Kommune sidder og 

river sig i håret over de tekniske problemer, der 

er opstået omkring udsendelse af gebyr for 

erhvervsaffald for 2016. De tekniske problemer 

er opstået på baggrund af en ny snitflade mel-

lem 2 computersystemer, som skulle gøre det 

lettere – indtil videre er det ikke blevet lettere, 

da der bliver ved med at være en fejl. Vi tror 

stadig på, at det skal lykkedes, men beklager 

samtidig meget, at virksomhederne endnu ikke 

har modtaget en opkrævning for gebyret.

Gebyret for 2017 forventes at blive sendt ud i 

efteråret 2017.

Gebyr for brug af genbrugsplads, dagrenovationssæk og 
administration er ved redaktionens afslutning endnu ikke 
sendt ud for 2016.




