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Hvor bliver  
elektronikaffaldet af?
Den nationale affaldsstrategi ’Danmark uden affald’ har en målsætning om, at 65% elektronikaffald ind
samles i 2018. En kortlægning af elektronikaffald i Solrød Kommune viser, at den registrerede indsamling 
er nedadgående fra 31% i 2011 til 16% i 2016, men hvad sker der så med elektronikaffaldet?  

Af Martin Visby Buchard, Studentermedhjælper og 
AnneMette Jansen, Solrød Kommune

Den registrerede mængde elektronikaffald er 

hovedsageligt indsamlet gennem kommunens 

indsamling hos private, eller ved at private og 

virksomheder afleverer elektronik direkte til 

MiljøCenter Greve. Elektronikaffaldet bliver 

hentet i forskellige fraktioner, sorteret yderli

gere og enten genbrugt, genanvendt, sendt til 

forbrænding eller sendt til specialbehandling. 

Mængderne bliver registreret i Miljøstyrelsens 

affaldsdatasystem (ADS) og hos Dansk Produ

centansvar (DPA).

Stena Recycling er en af de virksomheder, som 

sorterer elektronikaffald. Hos Stena Recycling 

sendes 71% af affaldet til genbrug og genan

vendelse, 18% sendes til forbrænding og 11% 

sendes til specialbehandling. 

Elektronikaffald flyttes rundt
Selv om det kun er registreret, at 16% af 

elektronikaffaldet i Solrød Kommune er sendt 

til genbrug og genanvendelse, er dette ikke 

nødvendigvis, det der sker i virkeligheden. 

Kortlægningen af elektronikaffald i Solrød Kom

mune viser, at 12% bliver leveret tilbage enten 

fra forbrugere til producenter eller fra virksom

heder til underleverandører. Elektronikaffald hos 

fx COOP’s butikker bliver håndteret centralt. 

Dermed flyttes potentielt set en stor mængde 

elektronikaffald ud af kommunen. Affaldet 

håndteres sandsynligvis korrekt, men bliver ikke 

registreret som indsamlet i Solrød Kommune. 

Dermed går Solrød Kommune ”glip af” nogle 

registreringer fra enkelte virksomheders under

afdelinger, idet registreringen sker hos en større 

hovedafdeling i en anden kommune.

Dette viser sig fx i Frederikssund Kommune, 

hvor indsamlingen udgør over 100 % af det 

markedsførte, ifølge tal fra DPA. Ifølge affald

smedarbejder i Frederikssund Kommune Tom 

Henrik Johansen indsamles der gennem de 

kommunale ordninger under 15%, mens resten 

registreres direkte i ADS gennem virksomheder, 

som også modtager affald fra andre kommuner. 

Der indsamles dermed sandsynligvis mere, end 

tallene viser, hvilket igen betyder, at mere elek

tronikaffald fra Solrød Kommune sandsynligvis 

genanvendes.

 

En stigende parallelindsamling?
Det, at affald flyttes rundt, har indvirkning på, 

hvor stor en andel af det indsamlede affald, der 

rent faktisk registreres. Den faldende indsam

ling af elektronikaffald er ikke blot en tendens 

i Solrød Kommune, men en generel udvikling, 

hvilket bl.a. skyldes en øget parallelindsamling 

af elektronikaffald. 

I Solrød Kommune kan det således konstateres, 

at kassevogne indsamler elektronik, som stilles 

ud til fortovsindsamling, umiddelbart inden 

den kommunale indsamling kommer. Dette er 

en stigende tendens også internationalt, og 

skyldes ifølge Johnny Bøwig, direktør i DPA, en 

stigende værdi på elektronikaffald. 

I 2015 blev den parallelle indsamling anslået til 

at udgøre 19% af den markedsførte mængde 

i Solrød Kommune. Samme år udførte Kø

benhavns Kommune en lignende men større 

undersøgelse, som viste en parallel indsamling 

på 40% af den markedsførte elektronik i Kø

benhavns Kommune. 

Den parallelle indsamling udgør et problem, da 

der ikke kan sikres en forsvarlig håndtering af 
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affaldet, og det heller ikke vides, hvor det ender. 

Dertil kan det skabe utryghed blandt borgere 

i kommunen.  

Elektronikaffald fra virksomheder
I Miljøstyrelsens affaldsdatabase bør alle mæng

der af elektronikaffald fra virksomheder i Solrød 

Kommune kunne findes. Et opslag viser dog, 

at kun 16 virksomheder i 2015 har indleveret 

elektronikaffald. Det er ikke nødvendigvis et 

billede af, at virksomhederne ikke håndterer 

elektronikaffaldet korrekt. Som nævnt tidligere 

er der forskellige muligheder for anden korrekt 

håndtering:

• Aflevering til genbrugsplads, som ikke er 

MiljøCenter Greve

• Tilbagelevering til leverandør

• Aflevering til centralt hovedlager, som ikke 

ligger i Solrød Kommune

• Ophobning på lager

 

Hvad kan der gøres?
I forhold til den parallelle indsamling er det 

svært som kommune at løse problemet, da det 

kræver en national lovgivningsmæssig indsats. 

En indsats hvor et større samarbejde mellem 

politi, stat og kommuner sikres. Klar Forsyning 

fortæller, at de har været ude for, at politiet ikke 

prioriterede en indsats mod klunsning af kom

munens elektronikaffald. Elektronikaffald udgør 

ydermere ikke en udgift for kommunerne, 

hvorfor der ikke er noget økonomisk incitament 

til at undgå parallel indsamling.

I en undersøgelse fra 2014 af borgernes affald 

i Solrød Kommune viste det sig, at 42 ton elek

tronikaffald smides ud med dagrenovationen 

eller som brændbart storskrald. Det svarer til 

7% af den samlede markedsførte mængde. 

Der er ikke en tilsvarende undersøgelse af, om 

elektronikaffald fra virksomhederne ender i 

containeren til forbrænding. 

En anden kilde til den manglende registrering 

af elektronikaffald er, at elektronikken ligger 

ubrugt i hjemmene eller på lager på hos virk

somheder. 

18% 

19% 

7% 
12% 

4% 

11% 

29% 

Samlet strømme 

Registreret Indsamling 

Parallelindsamling  

Forbrænding 

WEEE leveres tilbage 

Fejlregistrering  

Akkumulering i hjemmene  

Usikkerhed  



FØLGENDE PUNKTER SKAL SOM MINIMUM 
OFFENTLIGGØRES:

Følgende punkter skal som minimum offent-
liggøres:

1. Baggrunden for tilsynet.

2. Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt 
P-nummer og eventuelt CHR-nummer på 
virksomheden eller husdyrbruget m.v.

3. Typen af virksomheden eller husdyrbruget 
m.v.

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 husdyr-
bruget m.v.

8. Konklusioner på virksomhedens eller hus-
dyrbrugets m.v. seneste indberetninger om 
egenkontrol, herunder om indberetningen 
har givet tilsynsmyndigheden anledning til 
at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.
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Hvem skal have miljøtilsyn i 2018?
Ifølge lovgivningen skal virksomheder og landbrug modtage miljøtilsyn med en bestemt frekvens. 
Ud fra disse frekvenser udarbejder Solrød Kommune hvert år en liste over de virksomheder og 
landbrug, der skal have et miljøtilsyn. 

Af Mikkel Glargaard,  
Solrød Kommune

Tilsynslisten er en oversigt over de virksomheder 

og landbrug, hvor der er fastlagt miljøtilsyn det 

relevante år. 

Miljøtilsyn 2018
Virksomhedstilsynene er omfattet af ’Be

kendtgørelse om miljøtilsyn’ nr. 1476 af 12. 

december 2017. 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 virksom

heder bl.a. er muligheden for gennem dialog  

at forebygge miljøproblemer, der er det cen

trale.

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.

Oplysningerne bliver offentliggjort i en mini

rapport, som uploades på 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 2018 at komme 

på miljøtilsyn hos de virksomheder, der er nævnt 

nedenfor.

Tilsynslisten 2018
Følgende godkendelsespligtige virksomheder 

forventes at få et miljøtilsyn i 2018:

• Saint Gobain Danmark A/S

• Solrød Biogas A/S

• Solrød Komposteringsplads Åsvej

• Solrød Renseanlæg

• Solrød Ungdomsskole  Åsvej.

Følgende autoværksteder og virksomheder ind

placeret på bilag 1 til brugerbetalingsbekendt

gørelsen forventes at få et miljøtilsyn i 2018:

• Solrød Industrilakering

• JP Auto ApS

• Falck Redningskorps

• OK PLUS, Hovedgaden 54, Havdrup

• LN Bilcenter

• SK Autocenter

• CR Teknik ApS

• CH Auto og MC Service

• MO Automobiler v/Morten Olsen

• Finmekanisk Specialværksted

• Strandens Auto

• Peter Olsens Automobiler

• Q8 Service, Motelvej

• Havdrup Autogenbrug

• Solrød Klargøring

• MC Biler v/Mads Carlsen

Supplerende tilsyn
Udover ovenfornævnte er der yderligere en 

række virksomheder og landbrug, der kan få 

tilsyn i 2018. 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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Kort nyt
Overkapacitet til affaldsforbrænding  
i Danmark til mindst 2025 
Der er pt. overkapacitet i affaldsforbrændings-

sektoren i Danmark, og forbrændingsanlæg-

gene har derfor i de senere år importeret sti-

gende mængder affald til forbrænding. I 2015 

importerede Danmark ca. 350.000 tons affald 

fra udlandet. Langt den største mængde affald 

kom fra Storbritannien og Irland.

En analyse udført for Energistyrelsen viser, at der 

er forventet skærpet konkurrence på det inter-

nationale marked for affald til forbrænding frem 

mod 2030. Det skyldes øget genanvendelse af 

nogle fraktioner i husholdningsaffaldet og også, 

at Storbritannien øger kapaciteten til affaldsfor-

brænding. Det forventes derfor, at store dele af 

affaldet fra Storbritannien bortfalder efter 2025. 

Nye mål for genanvendelse 

af affald i EU kan yderligere 

medføre, at der bliver faldende 

mængder af affald til forbræn-

ding, og der kan derfor blive 

overkapacitet i den danske 

affaldsforbrændingssektor 

også ud over 2025.

Kilde: Energistyrelsen, 

www.ens.dk 

EU-landene har vedtaget mål for deponi og for genanvendelse   
af affald
Det er blevet forhandlet seks affaldsdirektiver. 

Det er blandt andet nye versioner af direktiverne 

for affald, emballage og deponi, der netop er 

vedtaget. Det betyder nye krav til både kom-

muner og erhvervsliv.  Fremover vil kommuner 

bl.a. skulle indsamle det organiske affald fra 

husholdninger til genanvendelse. Erhvervslivet 

bliver pålagt at sørge for, at det emballage, 

virksomhederne producerer, bliver genan- 

vendt.

Der er opnået enighed mellem Rådet, Parla-

mentet og Kommissionen om de nye direktiver. 

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Godkendelse af glyphosat er blevet fornyet i 5 år
Et forbud mod anvendelse af glyphosat har 

længe været diskuteret i EU. Imidlertid har EU 

Kommissionen på et møde i slutningen af no-

vember 2017 besluttet at forny godkendelsen 

af glyphosat. Glyphosat er det mest anvendte 

ukrudtsmiddel i Danmark.

Alle produkter med glyphosat skal herefter re-

vurderes i medlemslandene. Fornyelsen betyder, 

at Miljøstyrelsen vil revurdere alle sprøjtemidler 

med glyphosat i Danmark i 2018.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

60 nye huse med materialer, som kan genbruges i fremtiden
I april 2020 står der efter planen 60 almene, 

cirkulære boliger klar i Lisbjerg nær Aarhus. Når 

boligerne er færdige som huse, kan 90 procent 

af byggematerialerne genbruges uden, at de 

mister værdi. Det vil sige, at et vindue fra det 

nye byggeri, kan bruges som vindue i et andet 

hus. Eller at en bærende søjle bliver en bærende 

søjle i et andet byggeri. 

Projektet Circle House har modtaget knap 7 

mio. kroner i støtte fra MUPD-midlerne.

Det anslås, at 30 procent af de samlede af-

faldsmængder i Danmark stammer fra bygge-

branchen. Sammenlignet med udlandet har 

dansk byggeri en høj genbrugsprocent, men 

ofte bearbejdes byggeaffald til materiale af 

 lavere værdi. Det kan være vinduer, der smel-

tes om til glasflasker, eller beton fra nedrevet 

byggeri, der bliver kværnet til vejfyld.

Projektet involverer over 20 af den danske 

byggebranches ledende virksomheder: Fra 

beton- og vinduesproducenter til arkitekter, 

entreprenører og nedrivere. Hovedansøgeren 

bag projektet er Lejerbo.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk 
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Engangsgril uden skadelige spor i naturen
En virksomhed i Glostrup har vundet Danish 

Design Award med en grill, der efter brug ikke 

efterlader skadelige materialer i naturen. Grillen 

hedder CasusGrill er et alternativ til den udbred-

te aluminiums-engangsgrill, som ofte efterlades 

i naturen efter brug. Den nye grill er udviklet i 

bæredygtige materialer, der er bionedbrydelige 

eller uskadelige for naturen.

Den nye grill er fremstillet af naturlige, bio-

nedbrydelige eller uskadelige materialer - pap, 

bambus, trækul og lavasten. Grillen kan bræn-

des efter brug, hvorefter kun lavasten bliver 

tilbage. Lavasten skader ikke miljøet. CasusGrill 

anvender kun omkring halvt så meget trækul 

som de almindelige aluminiums-engangsgrill, 

og udledningen af kuldioxid er derfor også 

mindre.

Grillen markedsføres på det internationale 

marked i adskillige lande, og forventes på det 

danske marked i foråret 2018. 

Kilde: Danish Design Award, 

http://danishdesignaward.com/ 

Vejledende klassifi ceringer for mere end 50.000 kemiske stoffer 
Under EU’s såkaldte CLP forordning (Classifi -

cation, Labelling and Packaging, klassifi cering, 

mærkning og emballering) har virksomheder 

pligt til at vurdere, om deres kemiske stoffer og 

blandinger er farlige og derfor skal klassifi ceres 

og mærkes. 

Hvis der mangler viden om stoffernes egenska-

ber, herunder informationer fra dyreforsøg eller 

andre relevante studier, kan det være svært at 

opfylde forpligtigelsen under CLP.

For at hjælpe virksomhederne har Miljøstyrelsen 

i samarbejde med forskere fra DTU Fødevare-

instituttet udviklet nye forudsigelser for klassi-

fi ceringer af mere end 50.000 kemiske stoffer. 

Disse vejledende klassifi ceringer er baseret på 

computerforudsigelser af kemikaliers farlige 

egenskaber - såkaldte (Q)SARs (Quantitative 

Structure-Activity Relationships).

Yderligere oplysninger på: http://mst.dk/kemi/

kemikalier/stofl ister-og-databaser/vejledende- 

liste-til-selvklassifi cering-af-farlige-stoffer/ 

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Vejledning til EU-krav om problematiske stoffer  
Leverandører, indkøbere og forhandlere i 

næsten alle brancher er berørt af EU’s kemi-

kalieregulering REACH. De skal blandt andet 

informere deres kunder, hvis en vare indeholder 

mere end 0,1 vægtprocent af et kemisk stof 

fra den såkaldte kandidatliste, der er en liste 

over stoffer, som er særligt problematiske for 

menneskers sundhed eller miljøet.

For at hjælpe forhandlere med at overholde 

informationspligten er der udgivet en ny vej-

ledning. Den giver et overblik over reglerne og 

gode råd til, hvordan forhandlerne kan fi nde 

ud af, om deres varer indeholder kandidatli-

stestoffer.

Der er også udviklet en ny hjemmeside. der 

giver eksempler på kandidatlistestoffer i ar-

tikler og adgang til databaser med eksempler 

på kandidatlistestoffer i udvalgte materialer. 

Materialet er udarbejdet af Miljøstyrelsen i 

samarbejde med Brancheforeningerne Danske 

Byggecentre, Dansk Erhverv og Dansk Industri. 

Værktøjerne er udarbejdet med udgangspunkt i 

byggemarkedsbranchen, men kan anvendes af 

alle virksomheder, der handler inden for EU eller 

importerer varer fra lande uden for EU.

Vejledningen findes på:  http://mst.dk/me-

dia/145352/vejledning-kandidatlistestoffer-fi -

nal.pdf

Hjemmesiden fi ndes på: http://mst.dk/kemi/

kemikalier/bliv-klogere-paa-reach-og-clp/faa-

overblik-over-reach/er-der-kandidatlistestof-

fer-i-dine-artikler/

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk 

EU - plaststrategi 
EU har udarbejdet en plaststrategi. Strategien 

opstiller en række hovedmål for 2030.

Et mål er, at alle plastemballager inden 2030 

designes, så de kan genbruges eller let gen-

anvendes. Og i 2030 skal mindst 50 % af alt 

plastaffald genanvendes.

Strategien skal medvirke på at stoppe for-

urening med plastaffald. Strategien deler 

indsatserne op i tiltag fra Kommissions side og 

tiltag fra medlemslandenes side. Den danske 

regering ventes at følge op med en national 

plasthandlingsplan.

Kilde Miljøstyrelsen, www.mst.dk
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Mælkekasseindsamling reducerer 
Arlas CO2-udledning med 300 tons 
300 tons CO2. Så meget bliver Arla i 
stand til at reducere CO2-udledningen 
takket være en lands dækkende 
indsamling af andelsmejeriets grønne 
mælkekasser, der hvert år forsvinder 
i tusindvis ud af Arlas distribution. 
På blot et år er mere end 100.000 
mælkekasser kommet retur fra 
danskerne. Og det er godt nyt for 
Arlas grønne regnskab.

Af Jesper Skovlund, PR Manager, Arla Danmark 

Pressemeddelelse 5. februar 2018
I november 2016 søsatte Arla en landsdæk-

kende indsamling i samarbejde med Danmarks 

Naturfredningsforening for at få de tusindvis 

af mælkekasser hjem igen, som hvert år for-

svinder ud af Arlas distribution. For de mange 

mælkekasser i bybilledet og i høje tårne på in-

stitutionernes legepladser betyder, at Arla hvert 

år producerer 300.000 nye mælkekasser alene 

som erstatning for de forsvundne mælkekasser. 

Og det er en ekstraproduktion, der belaster 

miljøet unødigt. 

Nu har Arla gjort tallene op. Og konklusionen 

er, at initiativet har været en stor succes. Mere 

end 100.000 mælkekasser er nemlig blevet 

indsamlet på tværs af hele landet fra eksem-

pelvis børnehaver og genbrugsstationer. Det 

er 120.000 kg i ren plastik. Det betyder, at 

Arla kan reducere CO2-udledningen med 300 

tons, hvilket svarer til at køre jorden rundt i en 

almindelig personbil 33 gange.

 

”Vi er overvældet over danskernes hjælp med 

at bringe de mere end 100.000 mælkekasser 

tilbage til Arla. Det betyder konkret, at vi kan 

reducere vores klimaaftryk. Reduktionen i 

CO2-udledning fra mælkekasser bidrager til 

vores 2020-mål om at reducere Arlas samlede 

CO2-udledning med 25 procent. Det er godt 

både for klimaet og for vores ejere, siger Jakob 

B. Knudsen, der er i direktør i Arla Danmark 

og fortsætter: 

”I Arla arbejder vi på hele tiden på at blive grøn-

nere. Mælkekasserne er et oplagt sted at tage 

fat på i vores arbejde med at gøre en forskel for 

miljøet. Faktisk er de lavet til at kunne holde i 

20 år, men i dag forsvinder de allerede efter i 

gennemsnit tre år”. 

Mælkekasser skal fremstilles med 
genanvendelig plast
Arla arbejder løbende på at gøre mælkekasserne 

endnu grønnere. Målet er, at alle mælkekasser 

skal produceres af 100 procent genanvendelig 

plast, så snart Arla kan skaffe nok af denne 

type plast. I dag bruges der allerede plastaffald 

i produktionen af mælkekasser fra blandt andet 

Arlas danske mejerier, gamle mælkekasser, låg 

fra mælkekartoner og plastemballage. 

”Hos Arla arbejder vi målrettet med bæredyg-

tighed. Vi har et mål om, at vores mælkekasser 

på sigt skal produceres med 100 procent genan-

vendeligt plastik. Det vil være med til at reducere 

vores samlede klimaaftryk betydeligt, fordi en 

mælkekasse lavet af 100 procent genanvendelig 

plast reducerer CO2-udledningen med 40 pro-

cent pr. kasse,” siger Jakob B. Knudsen. 

Sådan indsamlede Arla 
mælkekasserne:
• Arla har været i dialog med de grossister og 

købmænd, der kører ud med varer til eksem-

pelvis børneinstitutioner og restauranter for 

at få dem til fremover at huske at tage tomme 

kasser med tilbage.

• Arla har sendt breve ud til alle landets dagin-

stitutioner for at oplyse dem om indsamlingen 

og opfordre dem til at sende de tommer kas-

ser retur næste gang, de får varer leveret fra 

en grossist eller købmand. Daginstitutionerne 

er et særligt indsatsområde, da mælkekasser 

ikke er sikkerhedsgodkendt legetøj og med-

fører en risiko for, at børnene falder og slår 

sig, når de kravler på dem.

• Arla har opfordret private forbrugere og an-

dre med tomme mælkekasser til at aflevere 

de tommer kasser hos supermarkeder over 

hele landet, hvorfra de kommer retur til Arla.  

Foto: Arla
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Ny bekendtgørelse om elektrisk og 
elektronisk udstyr 
Bekendtgørelsen er blevet ændret af hensyn 

til implementering af dele af EU direktivet om 

affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). 

Bekendtgørelsen træder i kraft den første april 

2018. En af de væsentlige ændringer er, at det 

område, bekendtgørelsen finder anvendelse 

på, pr. 15. august 2018 ændres til et åbent 

anvendelsesområde, hvilket betyder, at alle pro-

ducenter/importører af elektrisk og elektronisk 

udstyr er omfattet af producentansvar. Desuden 

opdeles elektrisk og elektronisk udstyr på en ny 

måde i nye kategorier (seks kategorier i stedet 

for de nuværende ti kategorier).

Som en konsekvens af de nye kategorier, 

opdeles indsamlingen af affald af elektrisk og 

elektronisk udstyr omfattet af producentansvar 

i samme fraktioner, således at der er overens-

stemmelse mellem kategorier og fraktioner.

Bekendtgørelsen har været i høring indtil den 

12. januar 2018. Høringsmateriale kan ses på 

Høringsportalen, https://hoeringsportalen.dk/

Hearing/Details/61308. 

Ændring af  
tungmetalbekendtgørelsen
Bekendtgørelsen har til formål at implementere 

ændringer af direktivet, som vedrører ændringer 

af undtagelser fra forbuddet af anvendelse af 

bly i materialer og komponenter, der benyttes i 

køretøjer. Direktivets bilag II indeholder en liste 

med materialer og komponenter, der undtages 

fra forbuddet, da en vurdering af den tekniske 

og videnskabelige udvikling har vist, at anven-

delse af disse tungmetaller i disse komponenter 

er uundgåelig. Forslagets ændringer indebærer, 

at der indsættes to nye punkter, og de to und-

Ny lovgivning

tagelser, der skulle revideres i 2015, bevares 

med en ny dato for revision. Det forventes, at 

bekendtgørelsen træder i kraft den 6. juni 2018. 

Høringsfristen udløb den 5. marts 2018.

Tungmetalbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 

757 af den 8.juni 2017.

Høringsmateriale kan ses på Høringsporta-

len, https://hoeringsportalen.dk/Hearing/

Details/61426.

Ny bekendtgørelse om anvendelse af 
affald til jordbrugsformål 
Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 

843 af den 23. juni 2017 om anvendelse af 

 affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørel-

sen).

Ved bekendtgørelsesændringen indsættes pa-

rameteren "fysiske urenheder", der anvendes 

som en betegnelse for alle uønskede materialer 

i affaldet, som ikke er ”kemiske”. Det er ma-

terialer som fx metal, glas, gummi, plast mv., 

som både kan være synlige og ikke-synlige. Der 

er derudover tale om en ændring af bekendt-

gørelsens anvendelsesområde, idet listen over 

affald med jordbrugsmæssig værdi, som kan 

anvendes uden forudgående tilladelse efter 

reglerne i bekendtgørelsen, foreslås udvidet 

med to nye affaldstyper, nemlig ”inaktiveret 

biomasse fra gæringsproduktion samt over-

skudsslam fra tilhørende industrirenseanlæg” 

og ”proteolyseret processpildevand baseret på 

biologisk materiale”.

Høringsfristen udløb den 2. marts 2018. Be-

kendtgørelsen forventes tidligst at træde i kraft 

august 2018.

Ny regulering af mellemstore 
fyringsanlæg
Der er blevet udstedt en ny bekendtgørelse 

om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. 

Sammen med ændringer i miljøtilsynsbe-

kendtgørelsen og luftkvalitetsbekendtgørelsen 

gennemfører bekendtgørelsen direktivet om 

mellemstore fyringsanlæg. Bekendtgørelsen 

om mellemstore fyringsanlæg har bl.a. krav til 

luftemissioner, egenkontrol, indretning og drift, 

støj og B-værdier. Bekendtgørelsen har også 

regler om anmeldelse og godkendelse af nye 

og bestående fyringsanlæg.

Mellemstore fyringsanlæg, der sættes i drift den 

20. december 2018 eller herefter, er omfattet 

af den nye bekendtgørelse fra tidspunktet 

for idriftsættelse. For bestående mellemstore 

fyringsanlæg sker der en trinvis indfasning, såle-

des at fyringsanlæg på 5-50 MW skal overholde 

bekendtgørelsens krav fra 1. januar 2025, mens 

fyringsanlæg på 1-5 MW skal overholde kravene 

fra den 1. januar 2030.

Bekendtgørelse nr. 1478 af den 12. december 

2017 om miljøkrav for mellemstore fyrings-

anlæg.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk. 

§§ §§

§§§
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Giftfri Have er også  
for din virksomhed
Grønt Råd i Solrød opfordrer kommunens virksomheder til at støtte 
initiativet Giftfri Have. 

Af Jens Garde, Grønt Råd

Til dato har 10.699 danske private haveejere 

tilsluttet sig initiativet Giftfri Have og forpligtet 

sig til at undlade brug af sprøjtegift – også 

selvom det fuldt lovligt kan købes i Danmark.

Giftfri Have er et koncept som Danmarks Natur

fredningsforening og Landsforeningen Praktisk 

Økologi står for. Konceptet går ud på at undgå 

gift i haver og andre grønne arealer, for gift er 

skadeligt for vores grundvand, miljø, dyr og 

sundhed uanset, hvor det bruges.

Virksomheder og borgere i Solrød  
er med
I Solrød Kommune har 85 haveejere tilsluttet sig 

initiativet og Grønt Råd i Solrød ser frem til, at 

endnu flere haveejere forstår betydningen af at 

undgå forurening af vores grundvand.

Det er nu blevet muligt også for virksomheder 

og organisationer at tilmelde sig Giftfri Have. 

Det har Forsyningsselskabet HOFOR fundet 

interessant og vigtigt, selvom de i forvejen ikke 

brugte sprøjtegift på deres grønne områder 

ved vandværker og kildepladser. De har derfor 

tilmeldt deres over 6 mio. kvm. grønne arealer 

til Giftfri Have.

Vi har i Grønt Råd forstået, at der endnu ikke 

er fundet pesticidrester i grundvandet i Solrød 

Kommune. Men der er forståeligt nok stor 

opmærksomhed om det stigende problem for 

flere vandværker, der må leve med, at deres 

boringer ikke fortsat kan levere grundvand 

uden rester af sprøjtegifte. Senest ved fund af 

desphenylcloridazon der blev brugt i dele af 

landbruget for 2050 år siden. Men også det 

formodentlig kræftfremkaldende stof glyphosat 

i Roundup er der stor opmærksomhed på.

Grønt Råd i Solrød opfordrer Solrøds virksom

heder til på samme måde, at støtte arbejdet 

for et rent grundvand, således at fremtidens 

generationer også kan være sikret rent drikke

vand i Solrød.
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Læs om Konceptet Giftfri have på 
www.giftfri-have.dk/stot-giftfri-have

GRØNT RÅD
Grønt Råd skal i samarbejde med borgerne være med til at sikre bedre beslutninger på natur-, miljø- og planområdet.

Rådet har en rådgivende og vejledende funktion i forhold til byrådet og kommunens administration. Rådet er åbent for henvendelser 
fra borgere, som har forslag eller synspunkter de gerne vil drøfte i forbindelse med forhold eller projekter i lokalområderne.  

Grønt Råd holder ordinære møder fire gange om året.

Du skal henvende dig til Grønt Råds sekretariat, Maria Astrup Skov, på telefon 5618 2244 eller mail teknisk@solrød.dk.

DU KAN GODT BRUGE:
Der er bekæmpelsesmidler, som ikke er giftige, 
og som du godt kan bruge i din giftfrie have. 
Det gælder fx
• Kvartssand som afskrækkelsesmiddel
• Feromoner (lokkemiddel i fælder)
• Bivoks til beskyttelse af sår på træer
• Kogende vand mod myrer

Vi anbefaler det ikke, men du kan stadig kalde 
din have "giftfri", hvis du bruger bekæmpelses-
midler, der er godkendt til økologisk jordbrug. 
Det gælder fx jernfosfat mod snegle (jern(III)
orthophosphat).

DU SKAL DROPPE:
• Ukrudtsmidler
• Mosmidler
• Svampemidler
• Sneglemidler
• Insektmidler
• Ulovlige midler, herunder gift, der er taget 

med hjem fra udlandet
• Midler, der kun er godkendt til brug i landbrug, 

gartnerier eller anden professionel brug

DU SKAL HELLER IKKE BRUGE:
• Salt – det kan forurene grundvandet
• Udtræk af cigaretskodder mod insekter – det 

er også gift!
• Eddikesyre – er også giftigt
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Verdensmål for en bæredygtig 
udvikling
FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling blev vedtaget i september 2015 af verdens stats og 
regeringsledere. De nye mål revitaliserer de tidligere 2015 mål og er i processen gjort mere omfangsrige 
og universelle. At de er universelle betyder, at de gælder for alle lande, og at de skal løses på alle niveauer 
– derfor vil Solrød Kommune også arbejde målrettet med verdensmålene.  

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

FN’s verdensmål trådte i kraft 1. januar 2016 og 

løber frem til 2030. Verdensmålene indrammer 

alle de store udfordringer, som verden står 

overfor; fattigdom, ulige adgang til ressourcer, 

forurening, klimaforandringer, ungdomsar

bejdsløshed og meget mere.

Verdensmålene kan ses af figuren. Hvert mål 

indeholder desuden en række delmål med 

forskellige frister, og samlet er der således 169 

delmål i alt. 

Eksempelvis er delmål 14.1: ”Inden 2025, skal 

alle former for havforurening forhindres og 

væsentligt reduceres, især forurening forårsaget 

af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald 

og forurening med næringsstoffer”.

   

Den danske indsats
Den danske regering har med ’Handlingsplan 

for FN’s verdensmål’ fra marts 2017 formuleret 

rammen for den nationale opfølgning på ver

densmålene. I planen er det valgt at prioritere 

et begrænset antal områder (Vækst og velstand, 

Mennesker, Miljø og klima, Fredelige og trygge 

samfund) og via en endnu ikke uddybet op

følgning på disse områder opnå resultater for 

verdensmålene. I planen opfordres kommuner 

og regioner til at tage del i opfølgningen på 

verdensmålene.

Ligesom der har været en bred offentlighedsfase 

i udviklingen af verdensmålene, er der også en 

generel opfattelse af, at de nye verdensmål, 

i modsætning til tidligere, kan og skal imple

menteres på alle niveauer af samfundet. Dette 

er nødvendigt for at skabe ejerskab, for at 

sikre retfærdig implementering og for at føre 

til konkrete resultater.

Kommunernes Landsforening (KL) og en lang 

række kommuner arbejder således også på at 
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implementere verdensmålene. I KL arbejdes 

der på at indsamle hidtidige erfaringer fra 

kommunerne gennem et forskningsprojekt 

for at skabe viden og grobund for en fornuftig 

implementering af verdensmålene. Solrød Kom

mune deltager på sidelinjen i dette projekt for at 

kunne sparre med andre kommuner undervejs 

i vores egen implementeringsfase.

I Solrød
I den bredt indgåede aftale om Solrød Kommu

nes budget for 2018 er der et specifikt ønske om 

at fremme cirkulær økonomi og bæredygtighed 

bl.a. med inddragelse af FN’s verdensmål.

 

I første omgang starter arbejdet i Natur og Miljø, 

hvor denne indsats er meget oplagt. Hensigten 

er, at det på sigt skal sprede sig til resten af 

organisationen (og kommunen), når vi har en 

god skabelon. 

I Natur og Miljø har vi længe arbejdet ud fra 

målsætninger, der er vedtaget politisk via 

vores forskellige sektorplaner  Klimaplanen, 

Spildevandsplanen, Vandforsyningsplanen osv. 

I Spildevandsplanen har vi eksempelvis et mål 

om, at alt vand der udledes til vandmiljøet skal 

være rent.

Derfor er det heller ikke nødvendigvis et helt 

nyt og omfangsrigt arbejde, der skal gøres for 

at implementere verdensmålene. Det er dog 

samtidig også vigtigt, at de implementeres på 

en sådan måde, at de reelt bidrager til forbed

ringer og øger vores muligheder for at skabe 

bæredygtig udvikling. Og hvordan gør vi så det?

Vi har haft nogle indledende overvejelser, men 

på længere sigt vil vi meget gerne have en dia

log med repræsentanter fra civilsamfundet og 

erhvervssektoren i Solrød om dette.

Natur og Miljøs arbejde  
med verdensmålene
For det første er vi nødt til at foretage nogle 

valg, da ikke alle mål er relevante at arbejde 

med. 

For det andet skal vi afklare, hvordan vi arbejder 

med målene. En metode til dette er effektkæ

den, hvor vi starter bagfra og først definerer 

effekten vi ønsker at opnå (verdensmålet) og 

herefter reflekterer over, hvilke resultater det 

kræver, hvilke aktiviteter disse resultater nød

vendiggør og hvordan vi bedst skaber det rette 

input for at gennemføre aktiviteterne.

 

For det tredje skal det integreres i arbejdsgan

gen og relateres til vores daglige arbejde. Når 

vi udfører projekter, laver tilladelser osv. skal 

det vurderes, hvordan de bidrager til vores mål 

(resultater og effekter) samt hvor vi kan hente 

relevante input dvs. værktøjer, lovgivning, un

dervisning osv. til at forbedre vores aktiviteter.

For det fjerde skal arbejdsgangen være tværfag

lig for at opnå en integreret tilgang til målene. 

Begrebet bæredygtig udvikling og verdensmå

lenes karakter betyder, at imødekommelsen af 

en målsætning ikke må være på bekostning af 

en anden. Målene er sammenkædede og derfor 

bør aktiviteterne også være det. Det kan sikres 

via et roadmap – en skematisk sammenkædning 

af aktiviteter på tværs af sektorer.

For det femte skal omdrejningspunktet være 

cirkulær økonomi, fordi denne tilgang giver 

store potentialer for at opnå synergi mellem de 

forskellige verdensmål.

I cirkulær økonomi indgår produkter og deres 

indholdsstoffer i kontinuerlige kredsløb. Den 

lineære økonomiske tankegang er erstattet af 

genbrug og genanvendelse, så produkterne 

bruges flere gange eller materialerne bliver 

brugt i nye produkter – igen og igen, jf. figuren. 

I den optimale cirkulære økonomi er der ingen 

ressourcer, der går tabt, og materialerne bevarer 

deres værdi.

Hvordan kommer vi videre
I Natur og Miljø er der nedsat en arbejdsgrup

pe, der i sommeren 2018 skal præsentere en 

handlingsplan. Herefter bliver det interessante i 

samarbejde med civilsamfund og virksomheder 

at finde de konkrete eksempler i kommunen, 

hvor der kan skabes synergier, således at de 

luftige verdensmål kan blive omsat til konkrete 

forbedringer af materialeforbrug, vandmiljø osv. 

Input Aktiviteter Resultater Effekt

Effektkæde

Cirkulær økonomi, Kilde: Roskilde Universitet
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Kontaktpersoner
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 

med enten vejledning eller sparring.

Byggesagsbehandling:
Per Jensen, tlf. 5618 2312

pjen@solrod.dk

Affald:
AnneMette 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.


