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Beskyt vandmiljøet
Begræns brugen af miljøfremmede stoffer i din virksomhed.

Af Simon Kamp Kirkeby Jørgensen,  
Solrød Kommune

Når der kommer miljøfremmede stoffer i vores 

spildevand, er der risiko for, at det forurener 

både kysten, vandløb og søer. Ved at ændre 

vores vaner, kan vi sørge for at færre miljøfrem-

mede stoffer ender i vandmiljøet.

Vandets veje
I Solrød Kommune har vi et to-strenget kloak-

system, som sørger for at adskille spildevand 

og regnvand.

Regnvandet fra tage, veje og stier m.m. ledes 

til regnvandssystemet. Regnvandet renses kun 

sparsomt, før det løber gennem kommunens 

rekreative områder, kanaler, søer, moser og 

vandløb for til sidst at ende i Køge Bugt.

Spildevandet fra husholdninger, industri m.m. 

ledes til renseanlægget, hvor det renses, inden 

det ledes ud til Køge Bugt.

Spildevand fra virksomheder indeholder i nogle 

tilfælde olie, tungmetaller og andre miljøfrem-

mede stoffer, som ledes via spildevandslednin-

ger til renseanlægget eller i særlige tilfælde 

gennem en olieudskiller og videre ud i vandløb.

De miljøfremmede stoffer kan give driftsproble-

mer på renseanlægget, da nogle af stofferne er 

skadelige for de bakterier, som skal rense spilde-

vandet for organiske stoffer. Derudover kan der 

være visse stoffer, som er svære at udskille fra 

spildevandet, og derfor kan ende i Køge Bugt.

Undgå miljøfremmede stoffer
Visse miljøfremmende stoffer er meget skade-

lige for vandmiljøet og bør derfor holdes helt fra

afløbet. I nogle virksomheder vil vand fra rengø-

ring indeholde fx slibestøv, kemikaliespild, olie 

eller maling fra gulve og maskiner. Den type 

vaskevand må ikke hældes i toilet eller vask.

Gode råd:
• Aflever rester af kemikalier, maling, olier, 

sæber osv. til godkendt modtagestation. 

• Disse stoffer skal oplagres forsvarligt og 

uden risiko for spild til regnvandsriste ved 

eks. nedbør.

• Kommunen kan vejlede i håndtering af 

vandet. Kontakt derfor Team Miljø under 

Teknik og Miljø i Solrød Kommune, hvis du 

er i tvivl.

Lad regnvandet komme vandløb  
og søer til gode
Når regnvand løber ud i vandløb og søer, gavner 

det vandmiljøet og dets organismer, men det 

vand, der løber gennem regnvandssystemet, 

bliver ikke renset så grundigt. Derfor kan vand 

fra rengøring, vaskevand fra bilvask og uhen-

sigtsmæssig udendørs opbevaring af motordele, 

skrot og kemikalier let forurene regnvandssy-

stemet. Det er derfor en god grundregel, at 

regnvandsristene i vejkanten ikke bruges til 

andet end rent vand.

Gode råd:
• Brug helst vaskehal ved bilvask. Hvis virksom-

heden vasker bilerne selv, skal det foregå på 

en godkendt vaskeplads med sandfang og 

olieudskiller.

• Motordele, skrot og kemikalier bør opbeva-

res overdækket og på steder, hvor der ikke 

er risiko for kontakt med regnvand.

Skån rensningssystemet
I de fleste virksomheder vil rengøringsvandet 

ikke indeholde miljøfarlige stoffer, og vandet 

kan derfor hældes i toilet eller håndvask. Visse 

rengøringsmidler bør dog begrænses på trods 

af, at de lovligt kan blive udledt med spilde-

vandet.

Et eksempel på produkter, du bør begrænse 

brugen af, er klorholdige produkter som fx 

Klorin, der bl.a. bruges til rengøring af toiletter. 

Klor kan, hvis det ender i vandmiljøet, være 

meget giftigt for de dyr, der lever der.

Gode råd:
• Brug miljømærkede rengøringsprodukter. 

Miljømærkerne stiller krav til indholdsstoffer-

nes påvirkning på miljø og sundhed. Således 

undgår du bl.a. stoffer som klor, optisk hvidt 

og visse tensider.
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• Se efter alternativer til klor: Der findes andre 

mindre miljøbelastende midler, som er lige så 

gode som de klorholdige - både til rengøring 

og blegning.

• Et godt råd til at minimere brugen af miljø-

fremmede stoffer er ved så vidt muligt at 

undgå produkter, der er faremærkede som 

miljø- eller sundhedsskadelige. De kan fx 

være mærket med et kryds eller med fare-

mærket for miljøfare som vist herunder. EU 

har fået nye fælles faremærker, som pr. 1 juni 

2017 skal erstatte de gamle faremærker på 

samtlige produkter på hylderne.

• Undgå at overdosere rengøringsmidler. Den 

rette dosering er altid anført på etiketten og/

eller i brugsanvisningen. Rengøringsmidlet 

bliver ikke mere effektivt ved overdosering, 

men risikoen for skadelig virkning på med-

arbejdere, rengøringsudstyr og miljø øges. 

Derudover kan det være dyrt at overdosere.

• For at sikre en passende dosering kan der 

bruges automatisk dosering, målebægre, 

pumpesystemer mv.

Hvis du har spørgsmål så kontakt Solrød Kommune, Teknik og Miljø
Solrød Kommune

Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand
Tlf. 5618 2200

e-mail: teknisk@solrod.dk

Vandløb, sø, hav

Renseanlæg

Rød ledning: Spildevandsledning 
Blå ledning: Regnvandsledning

Miljøfremmede stoffer er en betegnelse 
for en stor gruppe stoffer, der kan findes i 
naturen på steder op i en mængde, der ikke 
er naturligt

Miljøfremmede stoffer kan være giftige 
for planter, dyr og mennesker, og mange af 
stofferne har naturen svært ved at komme af 
med igen på egen hånd,

Nogle af de Miljøfremmede stoffer kan 
være hormonforstyrrende. Det betyder, at de 
påvirker nogle processer i kroppen på menne-
sker og dyr, som normalt styres af kroppens 
egne hormoner.

Gamle: Nye:



Af Anne-Mette Jansen,  
Solrød Kommune

På affaldsområdet er der tre forskellige typer 

gebyrer, din virksomhed kan blive opkrævet:

• Administrationsgebyr

• Genbrugspladsgebyr

• Gebyr for dagrenovation

Administrationsgebyr
Administrationsgebyret er obligatorisk for langt 

de fleste virksomheder. Gebyret dækker bl.a. 

administration, planlægning, udarbejdelse af 

regulativer, registrering af data og information. 

Kommunen opkræver gebyret på baggrund 

af oplysninger i CVR-registeret den 1. januar 

det pågældende år, herunder branchekode, 

virksomhedsform og antal ansatte. Gebyret 

bliver opkrævet for hvert P-nr., der er registreret.

Du kan se og rette oplysninger om din virksom-

hed på www.virk.dk. Det er dit eget ansvar at 

sørge for, at CVR-registeret er opdateret.

For 2017 er administrationsgebyret på 442 kr. 

inkl. moms.

Fritagelse for administrationsgebyr:
Virksomheder kan søge kommunen om at blive 

fritaget for administrationsgebyret med bag-

grund i ikke at have affald. Solrød Kommune 

vurderer i princippet alle virksomheder til at have 

affald, men virksomheder kan have så lidt affald, 

så det er af underordnet betydning. Solrød 

Kommune vurderer, at alle nedenstående krav 

skal være opfyldt for at komme i betragtning 

til fritagelse:

• Virksomheden og husstand skal have samme 

adresse

• Virksomheden må ikke have ansatte udover 

ejeren

• Virksomheden må ikke have affald udover, 

hvad der er i husstanden

• Virksomheden må ikke have lager

En virksomhed kan fx blive fritaget, hvis den 

handler med software eller lignende på nettet.

Der bliver åbnet op for fritagelse d. 15. sep-

tember 2017 på www.virk.dk – søg på ”af-

faldsgebyr”

Genbrugspladsgebyr og gebyr for 
dagrenovation
Hvis din virksomhed er tilmeldt genbrugsplad-

sen MiljøCenter Greve eller er tilmeldt kommu-

nens affaldsordning for dagrenovation, vil du 

blive opkrævet gebyr for dette.

Gebyret for dagrenovation er 1.070 kr. årligt 

for tømning af én sæk hver uge.

Gebyret for brug af MiljøCenter Greve er:

• Abonnementsordning for

 håndværker pr. bil  12.323,75 kr.

• Abonnementsordning for

 øvrige virksomheder pr. bil   3.188,75 kr.

• Klippekort pr. klip 231,25 kr.

Erhvervsaffaldsgebyr  
- Solrød Kommune er nået til 2017
Det er ikke mange måneder siden, at I som virksomhed fik en 
opkrævning for erhvervsaffaldsgebyr for 2016. Opkrævningen for 
2017 bliver sendt ud i november 2017.

Kontaktpersoner for erhverv:
Erhvervsindsatsen  
i Job og socialcentret
Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand

Tlf: 5618 2000

Koordinator, Eva Wendt, mail: ewe@solrod.dk, 

mobil nr. 4041 0054.

Øvrige kontaktpersoner?
I Solrød Kommune har vi flere dygtige medar-

bejdere, der sidder klar til at hjælpe dig videre i 

med enten vejledning eller sparring.

Byggesagsbehandling:
Per Jensen, tlf. 5618 2312

pjen@solrod.dk

Affald:
Anne-Mette Jansen, tlf. 5618 2246

aja@solrod.dk

Miljø:
Mikkel Glargaard, tlf. 5618 2342

mgl@solrod.dk

Jobcentret - virksomhedsservice:
Eva Wendt, tlf. 40410054

ewe@solrod.dk – eller

virksomhedsteam@solrod.dk

Vi samarbejder også med Greve-Solrød er-

hvervsservice. De tilbyder gratis sparring og 

vejledning til iværksættere og virksomheder. 

Kontakt venligst Erhvervs- og udviklingskonsu-

lent Dorte Kjærgaard pr. mail: dkd@greve.dk 

eller pr. telefon: 3691 5241.
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Virksomheder og kommuner gør 
det lettere for medarbejderne at 
komme på arbejde i myldretiden
Sammen med kommunerne sætter lokale virksomheder i Albertslund 
og Glostrup gang i et nyt projekt, der skal give virksomhedernes 
medarbejdere mulighed for låne en cykel til og fra stationen.

Af Lene Ulsted Carlsen

Det er ofte for bøvlet at tage toget til arbejde, 

når man arbejder i en virksomhed ved ring 3. 

Derfor vælger mange medarbejdere hver dag 

at holde i kø i bilen frem for at tage tog og 

bus. Når letbanen bygges fra foråret 2018, vil 

trængslen blive mere massiv end i dag – især i 

morgen- og eftermiddagstimerne. 

Det har fået virksomheder og kommunerne 

Albertslund og Glostrup til at gå sammen om et 

nyt udviklingsprojekt, der giver medarbejderne 

mulighed for at hoppe på cyklen det sidste 

stykke vej til virksomheden.

”Agilent går meget op i at støtte vores med-

arbejdere i alle aspekter af deres arbejde. Vi 

ved, at det betyder rigtig meget for vores 

medarbejdere, at de nemt kan komme til og fra 

virksomheden. Det er vigtigt, at de kan regne 

med, hvor lang tid det tager at komme frem til 

tiden – uanset om de skal møde på et bestemt 

tidspunkt, eller om de skal nå at hente børn 

om eftermiddagen. Agilent er derfor gået ind 

i udviklingsprojektet for at finde alternativer, 

som giver en større fleksibilitet i hverdagen 

for den enkelte”, udtaler Lene Klejs Stuhr, HR- 

Director fra Agilent Technologies, der ligger i 

Ejby Industripark.  

Motivationen er sundhed, trivsel 
og økonomi
Bag cykelprojektet ligger et ønske om at lette 

medarbejdernes hverdag, når den nye Letbane 

skal anlægges – men der kan være mange 

andre gevinster for både medarbejdere og 

virksomheden:

”Som virksomhed kan der være mange grunde 

til at vælge at arbejde med alternative trans-

portløsninger. For nogle handler det om mangel 

på parkeringspladser, for andre er sundhed og 

trivsel et vigtigt aspekt. Med det her projekt 

vil vi forsøge at belyse nogle af de potentialer, 

der er ved at offentlige og private aktører går 

sammen om at se på muligheden for at komme 

frem i trafikken. Trængslen bliver kun værre i 

de kommende år. Vi er alle sammen med til at 

skabe trængslen, og den kan kun løses gen-

nem samarbejder”, siger Charlotte Hauerslev, 

projektleder for Smart Mobility in LOOP CITY, 

som netværket hedder. 

Cykelprojekt åbent for flere 
kommuner og virksomheder
Projektet er i den indledende fase, og netværket 

vil gerne invitere flere virksomheder og kommu-

ner med. Virksomhederne bliver involveret i at 

udforme udviklingsprojektet og arbejder med 

løsninger, som tilpasses forholdene i de enkelte 

virksomheder.

Netværket i Albertslund og Glostrup er en del af 

et større netværk i Smart Mobility in LOOP CITY, 

hvor i alt 47 virksomheder og syv kommuner 

langs ring 3 arbejder sammen for at fremme 

smart og grøn mobilitet under og efter anlæg-

gelsen af Hovedstadens Letbane. 

”Her og nu kigger vi på løsninger for de virk-

somheder, som går med i projektet. Men på 

den lange bane mener vi i netværket, at man 

bør arbejde med at udbrede løsningen til andre 

virksomheder i hele LOOP CITY. Så hvis man som 

virksomhed kan se en idé med at arbejde med at 

skabe en større fleksibilitet for medarbejderne, 

så er netværket et godt sted at starte”, siger 

Charlotte Hauerslev. 

Vil du vide mere om Smart mobility 
in LOOP CITY
Ønsker din virksomhed at være med i netvær-

ket Smart Mobility in LOOP CITY i Albertslund/

Glostrup – eller blive en del af cykelprojektet, 

så kontakt: Charlotte Hauerslev, projektleder 

Smart Mobility in LOOP CITY, charlotte.hauer-

slev@gate21.dk 

Find mere information på: smartmobility in-

loop city.dk
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Kort nyt
Helikopter måler svovludslip

Svovl er skadeligt for miljøet og menneskers 

sundhed. Siden en skærpet grænse for svovl-

indhold i skibsbrændstof trådte i kraft 1. januar 

2015 i Nordsøen og Østersøen, er svovlindhol-

det i luften over Danmark mere end halveret.

For at kontrollere om skibene overholder 

grænseværdien for svovl i brændstoffet, er der 

under Storebæltsbroen installeret en såkaldt 

sniffer, der registrerer svovlindholdet i røgen fra 

skibene. Disse målinger er blevet suppleret med 

målinger fra en helikopter, som kan flyve helt 

tæt på skibenes røgfane, så måleudstyr kan kon-

trollere, om røgen indeholder for meget svovl. 

Hvis svovlindholdet er for stort, bliver der taget 

en prøve af brændstoffet, når skibet kommer 

i havn. Siden 1. januar 2015 har Miljøstyrelsen 

meldt 18 tilfælde af overtrædelser til politiet, 

og to bøder er indtil nu blevet betalt, herunder 

en på 375.000 kr.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk 

Bioraffinaderi kan give klimagevinster 
I dag bruges store dele af Danmarks land-

brugsareal til at dyrke korn til dyrefoder, men 

hvis en del af arealerne omlægges til græs 

eller græskløver, vil det skabe en række nye 

muligheder for bedre ressourceudnyttelse 

samt positive miljøeffekter. Ved at bioraffinere 

græs/græskløver kan fibrene udnyttes til foder 

til køer, den såkaldte ”brunsaft” kan laves til 

biogas, og et proteinkoncentrat kan blive til 

foder til fjerkræ, grise og måske med tiden også 

til fødevareingredienser i mad til mennesker.

Omlægning fra korn til græs/græskløver vil 

sænke CO2-udledningen betragteligt, da korn-

pro duk tion har et markant større klimaaftryk 

end produktion af græs/græskløver.

Derfor er der via PSO-aftalen mellem regeringen 

og en række partier afsat 8 millioner kr. til at 

støtte etablering af et nyt topmoderne pilotan-

læg, som kan blive nøglen til en større omlæg-

ning fra kornproduktion til grøn biomasse som 

f.eks. flerårigt græs. Pengene uddeles via Grønt 

Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP.

Der er ansøgningsfrist den 27. september 2017 

kl. 12.00.

Yderligere om projektet kan ses på:

http://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskuds-

guide/groent-udviklings-og-demonstrations-

program-gudp/ 

Kilde: Energistyrelsen, www.ens.dk 

Imprægneret træ til affaldsforbrænding 
Imprægneret træ i form af kreosotbehandlet 

træ, fx sveller, forbrændes i dag på mange 

affaldsforbrændingsanlæg. Træ, der er im-

prægneret med krom, kobber og arsen er 

hidtil blevet enten deponeret eller eksporteret 

til behandling.

På baggrund af undersøgelser gennemført af 

Miljøstyrelsen, vurderer styrelsen, at træaffald 

imprægneret med kobber, krom og arsen (CCA) 

nu kan betragtes som forbrændingsegnet affald 

og brændes på danske forbrændingsanlæg. 

Anlæggene skal dog være godkendte til at 

modtage affaldet, og i de tilfælde, hvor der 

modtages imprægneret træ klassificeret som 

farligt affald, skal der udføres en VVM-proces, 

før der kan gives tilladelse til forbrænding af 

træet.

Miljøstyrelsen har på baggrund af undersø-

gelserne revideret sin vejledende udtalelse om 

håndtering af imprægneret træaffald.

Udtalelsen kan findes på: http://mst.dk/

affald-jord/affald/affaldsfraktioner/impraegne-

ret-trae/.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk   
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Genbrug af asfalt
I et MUDP-projekt (Miljøteknologisk Udvik-

lings- og Demonstrationsprogram) testes nu 

en ny vejbelægning, hvor op til 30 procent af 

materialet er genbrug – uden at man går på 

kompromis med kvaliteten.

Testen foretages på en del af motorvejsstræk-

ningen mellem Herning og Holstebro. Det 

er første gang, at det øverste lag asfalt, det 

såkaldte slidlag, som udlægges på en motor-

vej, består af 30 procent genbrugt asfalt fra 

andre veje. Slidlaget er en vejs dyreste lag, og 

derfor er der mange penge at spare ved mere  

gen brug.

Det er vurderet, at der hvert år vil kunne spares 

et trecifret millionbeløb ved at øge andelen 

af genbrugt asfalt i slidlaget. Desuden vil der 

kunne opnås en årlig reduktion i udledningen 

af CO2 på omkring 10.000 tons.

Yderligere om projektet kan findes på: http://

mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2017/

jun/genbrugt-asfalt-baner-vej-for-besparel-

ser-og-bedre-miljoe/

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk   

Tilskud til energieffektivitet i bygninger
Energistyrelsen indkalder ansøgninger om 

tilskud til projekter, der fremmer energieffekti-

viseringen af bygninger og fleksibelt energibrug 

ved brug af data, digitalisering, datadreven 

beslutningsstøtte mv.

Ansøgninger om tilskud skal vedrøre projekter 

til afprøvning og/eller udvikling inden for de 

to områder:

• Screening af eksisterende bygninger for 

energieffektiviseringspotentialer,

• Energieffektiv drift af bygninger.

Projekterne skal have fokus på anvendelse af 

data, digitalisering og kommunikationstek-

nologi mv. til udvikling af værktøjer, metoder, 

produkter eller løsninger, der kan bidrage til 

effektivisering af energiforbruget i bygninger.

Der ydes tilskud inden for en ramme på ca. 6,7 

mio. kr. Tilskuddet er på maksimalt 40 pct. af 

omkostningerne til projektet, og det kan ydes 

til virksomheder og forsknings- og vidensfor-

midlende institutioner.

Ansøgninger om tilskud sendes til Energistyrel-

sen på adressen intelbyg@ens.dk. Fristen for 

ansøgninger er senest 30. oktober 2017.

Kilde: Energistyrelsen, www.ens.dk  

Energibesparelser ved renovering af store bygninger 
Energibesparelser i bygninger opnås billigst, når 

de gennemføres i forbindelse med de bygnings-

renoveringer eller ombygninger, der alligevel 

finder sted. Mange bygherrer og investorer har 

imidlertid oplevet, at de energibesparelser, som 

de får stillet i udsigt, inden de går i gang med 

et større ombygningsarbejde, tabes undervejs 

i processen.

Energistyrelsen har derfor sammen med Grund-

ejernes Investeringsfond finansieret et projekt 

om, hvordan renoveringer af store bygninger 

kan gennemføres for at sikre, at man dels får et 

troværdigt beslutningsgrundlag om energibe-

sparelserne inden starten af projektet, og dels 

hvordan det sikres, at besparelserne realiseres i 

det færdige projekt.

Projektet er udført i samarbejde med Byg-

herreforeningen, Foreningen af Rådgivende 

Ingeniører, Bygningsstyrelsen, Dansk Byggeri, 

Grundejernes Investeringsfond og Statens 

Byggeforskningsinstitut. Resultatet af projektet 

er ”SBi-anvisning nr. 269, Renovering af større 

bygninger - metode og proces”.

Målgruppen for anvisningen er bygherrer, der 

står for at gennemføre renoveringer af større 

bygninger, som fx kontorbyggerier eller etage-

boliger, og som prioriterer gennemførelsen af 

energibesparelser.

Kilde: Energistyrelsen, www.ens.dk

Digitalisering af registrering i affaldsregistret 
Virksomheder, der ønsker at transportere, 

forhandle eller behandle affald, skal i dag 

registreres i Affaldsregistret, der administreres 

af Energistyrelsen. For at lette processen for 

virksomhederne har Energistyrelsen nu indført 

automatisk sagsbehandling med en betalings-

kortløsning, så langt de fleste virksomheder  

kan registrere sig og betale med det samme 

uden at skulle vente på en manuel sagsbe-

handling.

Muligheden for automatisk sagsbehandling 

gælder for transportører, mæglere og forhand-

lere af affald. Genanvendelsesanlæg og indsam-

lingsvirksomheder med forbehandlingsanlæg 

skal stadig indsende en miljøgodkendelse, 

som skal vurderes. Derfor vil de fortsat skulle 

sagsbehandles manuelt.

Med den nye løsning vil alle virksomheder, der 

ansøger om registrering eller godkendelse, skul-

le registrere et betalingskort. Når sagsbehandlin-

gen er gennemført, bliver gebyrerne trukket på 

betalingskortet, uanset om sagsbehandlingen 

sker automatisk eller manuelt.

Kilde: Energistyrelsen, www.ens.dk 
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Støtte til udbredelse af varmepumper på abonnement
Energistyrelsen indkalder ansøgninger om 

støtte til fremme af varmepumper igennem 

anvendelse af et forretningskoncept, hvor en 

virksomhed/et konsortium af virksomheder 

(energitjenesteleverandør) tilbyder salg af varme 

til opvarmning og procesformål til virksomheder 

i områder uden fjernvarmenet. Varmen leveres 

fra varmepumper, som ejes og drives af energi-

tjenesteleverandøren, men fysisk er placeret hos 

den enkelte virksomhed.

Med konceptet undgår virksomheden at stå 

for investering, usikkerhed om varmeøkonomi 

og teknisk valg af varmepumpemodel, mens 

energi tjenesteleverandøren omvendt indgår af-

tale om betaling for varme i en nærmere fastsat 

årrække, som dækker udgifterne til indkøb og 

drift af varmepumpen. Varmepumperne kan 

dække såvel rum- og brugsvandsopvarmning 

som procesvarme.

Støtten kan maksimalt udgøre 100.000 kr. pr. 

indkøbt og installeret varmepumpe.

Ansøgningsfrist er onsdag den 1. november 

2017 kl. 12:00.

Energistyrelsen forventer at meddele tilsagn 

om støtte og afslag på ansøgninger medio 

november 2017.

Det samlede ansøgningsmateriale vil kunne 

findes på https://www.ethics.dk/ethics/eo#/

779737ff-1742-4b40-b313-d7f12637bef3/

homepage, hvor det også er muligt at stille 

spørgsmål vedrørende støtteordningen.

Kilde: Energistyrelsen, www.ens.dk
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Ny EU-forordning om energimærkning

Nye, enklere energimærker vil give bedre 

overblik over energieffektiviteten i køleskabe, 

komfurer, støvsugere, fjernsyn og andre energi-

brugende produkter. EU-parlamentet og EU’s 

Ministerråd er blevet enige om en ny forordning 

for energimærker, som betyder, at forbrugerne 

fremover kun skal forholde sig til energimærker 

fra A til G, mens de gamle mærker A+, A++ og 

A+++ forsvinder.

Den nye A til G-energimærkeskala betyder, at 

det fremover højest vil være de 30 pct. mest 

energieffektive produkter i en given produkt-

gruppe, som kan få karakteren A. For at kunne 

følge med i den teknologiske udvikling skal der 

derfor fremover aktiveres en ”re-skalering”, 

når 30 pct. af produkterne falder i den øverste 

klasse, A, eller når 50 pct. af produkterne falder 

i de to øverste klasser, A og B. Udgangspunktet 

for den kommende re-skalering er, at den skal 

kunne holde 10 år for hver produktgruppe. 

Den nye energimærkeskala vil blive indfaset 

over en årrække, og de første produktgrupper 

(bl.a. husholdningsopvaskemaskiner, hushold-

ningsvaskemaskiner, fjernsyn og elektriske 

lyskilder og lysarmaturer) forventes at overgå til 

den nye skala med udgangen af 2019.

Energistyrelsen anbefaler, at leverandører i god 

tid forholder sig til de nye regler. 

Kilde: Energistyrelsen, www.ens.dk

Indkaldelse af ansøgninger til Smart energi-pulje 2017 og 2018 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har i 

juli 2017 åbnet for ansøgninger til Smart ener-

gi-puljen. Puljen støtter projekter, der forbedrer 

udnyttelsen af grøn strøm ved at integrere fl ere 

forsyningssystemer. Der er afsat tre millioner 

kroner i henholdsvis 2017 og 2018, og der er 

åbnet for ansøgninger til begge år.

Smart energi betyder, at energisystemerne 

tænkes mere sammen og indrettes mere fl ek-

sibelt, så for eksempel vindkraften kan lagres, 

når det blæser rigtig meget og fx bruges som 

varmt vand i fjernvarmesystemet på et andet 

tidspunkt.

Puljens formål er at støtte forretningsmodne 

løsninger, der går på tværs af fl ere forsynings-

sektorer – for eksempel ved at udnytte overskud 

eller affald fra forskellige forsyninger.

Spørgsmål om ansøgningsproces og Smart 

energi kan stilles til Mette Vingaard, Energi-, 

Forsynings- og Klimaministeriet, mvi@efkm.dk.

Ansøgninger skal sendes til ek2@efkm.dk med 

kopi til mvi@efkm.dk.

Mere om Smart Energy puljen 2017-2018 

på http://efkm.dk/energi-og-raastoffer/ener-

gisystemet/smart-energi/smart-energi-pul-

jen-2017-2018/.

Puljen er åben for ansøgning frem til den 25. 

oktober 2017. Projekter, der har modtaget 

støtte, vil få besked i december 2017.

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, 

http://efkm.dk/



Er du iværksætter?
Hvis du overvejer eller allerede 
er i gang med at starte en 
virksomhed, tilbyder Solrød 
Kommune gennem Greve-Solrød 
Erhvervsservice gratis vejledning 
og sparring til dig bosiddende i 
Solrød Kommune.

Af Dorte Kjærgaard, Greve Solrød Erhvervsservice

Vejledningen kan omhandle alt inden for op-

start, drift og udvikling af virksomhed, herunder 

emner som valg af forretningsmodel, moms 

og skat, budgetter, valg af virksomhedsform, 

udarbejdelse af forretningsplan samt salg og 

markedsføring.

Greve-Solrød Erhvervsservice holder til i Er-

hvervsCentret i Greve og afholder løbende 

arrangementer og kurser for iværksættere og 

virksomheder. 

Iværksætteruddannelse
Et eksempel er iværksætteruddannelsen, som 

udbydes for tredje gang til november i Er-

hvervs Centret i Greve. Et forløb over 3 måneder, 

hvor deltagerne én gang om ugen udvikler 

deres egen forretningsidé. På uddannelsen 

gennemgås alle facetter af det at drive en virk-

somhed, ligesom deltagerne får unik sparring 

på deres idé både fra medkursister og et team 

af undervisere. 

Solrødborgeren Søren Andersen fra virksom-

heden ClimAid var én af deltagerne på den 

første iværksætteruddannelse, og du har må-

ske læst om ham i de lokale medier. Ellers kan 

du læse om hans udbytte af uddannelsen på 

ErhvervsCentrets hjemmeside under nyheder. 

Opstartsmøde d. 14. september
Den 14. september inviterer vi til et opstarts-

møde for iværksættere, hvor du får konkrete 

råd og værdifuld inspi¬ration til det at starte 

egen virksomhed. Pia Ravn Thyssen fra Solrød 

virksomheden TeddySit fortæller sin historie og 

dele ud af sine erfaringer. 

Efter mødet åbner Iværksættervagten, hvor 

du kan få svar på dine konkrete spørgsmål  

fra en advokat, økonomikonsulent, markeds-

føringsekspert mv. 

Succes Online
Den 5. og 19. september kører vi for tredje 

gang et forløb med fokus på virksomheders 

succes online. Her får du en bred introduktion 

til, hvad der skal til for, at din virksomhed for 

succes online, ligesom du bliver inspireret til at 

forbedre din virksomheds online tilstedeværelse. 

Som en del af arrangementet kan du efterføl-

gende booke en times gratis rådgivning med 

underviseren, hvor du kan få sparring og svar 

på dine konkrete spørgsmål.

 

Du kan læse mere om Greve-Solrød Erhvervs-

services arrangementer på ErhvervsCentrets 

hjemmeside under arrangementer, hvor du 

også kan tilmelde dig. Tilmeld dig også gerne 

ErhvervsCentrets nyhedsbrev, så du modtager 

en e-mail, når vi udbyder nye arrangementer 

eller kurser.  

Høje ambitioner
Hvis du er ambitiøs med din virksomhed, har 

du som iværksætter i Solrød Kommune også 

mulighed for at få en kontorplads i Vækst-

fabrikken Greve. Vækstfabrikken er placeret 

på øverste etage i ErhvervsCentret i Greve. I 

Vækstfabrikken bliver du en del af et kontor-

fællesskab med andre ambitiøse iværksættere, 

ligesom du får adgang til en lang række work-

shops inden for udvikling af din virksomhed helt 

gratis. Derudover kan du også bruge de andre 

Vækstfabrikker rundt om på Sjælland.

Er du en allerede etableret 
 virksomhed?
Hvis du står over for nye udfordringer i din 

virksomhed – måske et generationsskifte eller 

en virksomhedsoverdragelse - eller blot har 

behov for generel sparring på veje til vækst, er 

Greve-Solrød Erhvervsservice også for dig. Vi 

har stor erfaring med at hjælpe virksomheder 

til vækst og kommer gerne forbi til en samtale 

for at se, om vi også kan hjælpe din virksomhed.

Derudover vil vi også meget gerne styrke dialo-

gen og samarbejdet med Solrøds virksomheder, 

så vi i Solrød Kommune hele tiden kan levere 

en god og relevant service til kommunens 

virksomheder. Derfor vil Solrøds borgmester, 

Erhvervsindsatsen i Job- og Socialcenteret og 

Greve-Solrød Erhvervsservice meget gerne 

komme forbi din virksomhed til en kop kaffe. 

9

Du er altid velkommen til at kontakte 
 Greve-Solrød Erhvervsservices erhvervs- og 

udviklingskonsulent Dorte Kjærgaard på 
telefon 3691 5241 eller dkd@greve.dk.
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Nu har vi fokus på det vigtige
Solrød Kommune har med konvertering til den nye ISO 9001:2015-standard for alvor sat natur- og 
miljøindsatsen i system. Effektive og korrekte sagsgange, løbende kompetenceudvikling og inddragelse  
af interessenter er blot nogle af de gevinster, som standarden allerede har ført med sig.

Interview med Lotte Lodberg Kjær,  
teamleder, Team Natur og Miljø, Solrød kommune  
af Jesper Trampe, Jesper Trampe Kommunikation.  
 
Artiklen kommer fra Magasinet Kvalitet udgivet af 
Dansk Forening for Kvalitet www.dfk.dk. 

Artiklen er forkortet af Anne-Mette Jansen,  
Solrød Kommune

For teamleder Lotte Lodberg Kjær er indsatsen 

kun lige begyndt. Systemet har som erklæret 

mål at sikre faglig kvalitet, effektivitet og ens-

artet hed i sagsbehandling på Natur- og Miljø-

området – og det kræver en vedvarende indsats.

”Standarden sætter rammen for alt, hvad vi 

gør. Den har givet os et skarpt fokus på, hvad 

der er vigtigt – og den har skabt procedurer for, 

hvordan vi går til opgaverne. Medarbejderne 

vil sige, at sagsbehandlingen er blevet meget 

lettere, fordi alle ved, hvordan det skal gribes 

an, så vi overholder forvaltningsloven og møder 

vores interessenter i øjenhøjde. Man kan sige, at 

vi er blevet trænet i at være dygtige forvaltere. 

Vi leverer ganske enkelt en højere kvalitet.”

Beredskabsplan gør afdelingen  
mindre sårbar
Teamet blev første gang certificeret efter ISO 

9001 i starten af 2014.

Ifølge Lotte Lodberg Kjær lod hun sig overtale 

til at opgradere til den nye standard, fordi 

teamet ifølge Bo Tune Jensen fra Dansk Stan-

dard allerede var nået langt. Og det har hun 

bestemt ikke fortrudt. Det har nemlig skabt et 

nyt perspektiv på indsatsen, hvor procesanalyser 

har veget pladsen til fordel for risikoanalyser og 

et langt større fokus på at matche interessen-

ternes behov.

”Bo har en stor del af ansvaret for, at vi kastede 

os ud i det. Han mente, at den nye version ville 

give os præcis det, vi savnede ved den gamle, 

og det fik han ret i. Vi har blandt andet lavet en 

beredskabsplan ud fra en grundig risikoanalyse, 

så det i dag er tydeligt for alle medarbejdere, 

hvordan vi til hver en tid kan levere et ordentligt 

produkt.

Tidligere var vi alt for sårbare, fordi kompeten-

cerne lå hos enkeltpersoner. Så når en medar-

bejder havde orlov eller fandt nyt job, havde 

vi svært ved at fylde hullerne ud. Nu kan flere 

medarbejdere løse samme type opgaver – og 

på samme vis – fordi vi har faste skabeloner 

for, hvordan vi gør tingene. Systemet er endda 
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så pædagogisk, at medarbejderen får tips un-

dervejs, hvis der er særlige lovhensyn, der skal 

tages højde for.”

Helt ny tilgang til interessenterne
Tilgangen til interessenterne, hvad enten det er 

borgere, virksomheder eller samarbejdspartne-

re, har undergået en stor forandring som følge 

af den nye standard.

Målet er ikke alene at levere korrekte svar, det 

handler i lige så høj grad om at indgå i samar-

bejde med interessenterne. Dvs. give dem det, 

de skal bruge, for at komme godt videre. 

”Medarbejderne er jo dygtige fagfolk, men nu 

skal de også vise sig som dygtige formidlere af 

deres viden. Det kræver, at man kan tilpasse 

sin viden til den enkelte modtager og hjælpe 

modtageren konstruktivt videre.

Et afslag på en ny varmeforsyning til en virk-

somhed er måske nok et svar på en konkret 

ansøgning, men det er jo langt bedre at indgå 

i en dialog om, hvad virksomheden kan gøre i 

stedet. En tilgang som i øvrigt er helt i tråd med 

Solrød Kommunes ambition om at være mere 

borgerorienteret.

Medarbejderne har selvfølgelig skullet finde sig 

til rette med de nye krav, men vi har sat ressour-

cer af til at understøtte dem, og jeg må sige, at 

de alle er gået til opgaven med god energi.”

Indtil videre ser det ud til, at indsatsen bærer 

frugt. Natur og Miljø modtager så godt som 

aldrig klager, tværtimod får afdelingen masser 

af roser med på vejen i de løbende brugerun-

dersøgelser, som de foretager. Interessenterne 

er tilfredse – også når budskabet ikke altid går 

deres vej.

Standard har frigivet ressourcer
Lotte Lodberg Kjær har været leder af afdelin-

gen i over 18 år. Men selvom medarbejderne 

aldrig har haft mere travlt end nu, er hun ikke 

i tvivl om, at hendes job er blevet lettere. Den 

nye standard har nemlig skabt en fokuseret 

organisation, hvor alle kender deres rolle og 

trækker i samme retning.

Og dertil kommer, at hverdagen er blevet mere 

inspirerende, fordi teamet klarer rutineopgaver-

ne nemmere og derfor har overskud til at kaste 

sig over andre, mere spændende indsatser.

Af samme årsag er aktivitetslisten vokset med 

indførelsen af ISO 9001:2015, men det gør 

ifølge Lotte Lodberg Kjær kun arbejdet mere 

tilfredsstillende. 

”Som leder er jeg især glad for, at vi bruger 

ressourcerne bedre. Vi skal ikke genopfinde 

vores metoder fra gang til gang. De ligger klar 

i vores system i form af en tjekliste, så alle ved, 

hvordan en sag skal håndteres fra start til slut. 

Det har gjort os langt mere effektive, og vi begår 

samtidig færre fodfejl i vores sagsbehandling. 

Men det frigør også ressourcer til at yde en bed-

re, mere nærværende service og til at forfølge 

det vigtige, nemlig de mål for udviklingen af 

natur og miljøområdet, som byrådet udstikker. 

I dag har vi overskud til at iværksætte tiltag, som 

kan gøre kommunen endnu grønnere – og det 

er en stor tilfredsstillelse.”

Tidligere udgaver af Magasinet Kvalitet kan for resten af 2017 læses på www.dfk.dk/medlemsservice 
ved brug af Brugernavnet: solrod og Adgangskoden: 2017
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Skal du til at 
bygge om?

Af Niklas Banke Holst, Solrød Kommune

Hvis du står overfor at skulle renovere eller rive 

ned er det vigtigt at du anmelder dit byggeaffald 

til kommunen. Dette sikrer at farlige og miljø-

skadelige bliver behandlet korrekt, og at affaldet 

kan spores fra producent til endelig behandling.

Retningslinjerne for, hvornår du skal anmelde 

byggeaffald, er:

• Dit byggearbejde vedrører mere end 10 m2 

af en bygning eller anlæg.

• Dit byggearbejde forsager mere end 1 ton 

affald.

• Du fjerner asbestholdige materialer.

• Du fjerner forurenet eller farligt affald, fx 

blyholdig maling og PCB.

• Byggeprojektet involverer udskiftning af 

termoruder fra perioden 1950-1977.

På Solrød Kommunes hjemmeside kan du finde 

skemaer og vejledninger i korrekt indberetning.

Kom godt i gang
Det er vigtigt at du kommer tidligt i gang, da 

du skal indberette byggeaffaldet minimum 14 

dage før, du begynder arbejdet med nedrivning 

eller renovering. Her er 4 trin til en vellykket 

håndtering af byggeaffald; 

• Gennemgå bygningen og identificer hvilke 

typer affald der er. 

• Anmeld dit affald. 

• Påbegynd byggearbejdet og sorter løbende 

affaldet. 

• Genbrug så meget muligt, og bortskaf resten 

korrekt.  

Det kan være vanskeligt at identificere og klassi-

ficere de enkelte dele af bygge- og anlægsaffal-

det. Solrød Kommune har på deres hjemmeside 

og på rådhuset materialer om, hvordan du gør 

det lettest og korrekt. Hvis du har yderligere 

spørgsmål så kontakt Solrød Kommune på 

teknisk@solrod.dk eller på tlf. 5618 2000.

Så husk at anmeld dit bygge- og 
anlægsaffald.




