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Vi skal være bedre til at 
 forebygge rotter
Folketinget har vedtaget en ny rottebekendtgørelse.  
Se her, hvad den nye lovgivning betyder for dig og din virksomhed.

Fra Miljøavissamarbejdet

Der må ikke længere være rottegift i de foder-

stationer, som mange firmaer har stående som 

forebyggende indsats mod rotterne – heldigvis 

er forebyggelse meget mere end gift.

Bygningsgennemgang og 
sikringsordninger
For at overleve og formere sig kræver rotter, 

vand, føde, rede- og skjulesteder. Den bedste 

måde at sikre sig mod rotter er i første omgang 

at satse på forbyggende tiltag. Det er vigtigt, at 

der er ryddeligt og ikke ligger madaffald på din 

ejendom. Sikring og tætning af huller er helt 

centralt i forebyggelsen – rotter kan komme 

igennem huller på 6 mm.                   

Der må der først opstilles foderstation (behol-

der af plast eller metal) ved bygninger, efter at 

sikringsfirmaet har foretaget en bygningsgen-

nemgang.  

Bygningsgennemgangen skal identificere fejl 

og mangler ved bygninger, afløbssystemer og 

arealet på hele matriklen. Formålet er at for-

hindre, at rotterne har sværest muligt ved at få 

adgang til disse steder. Bygningsgennemgangen 

skal fornys hvert 3. år, og gennemgangen skal 

dokumenteres i en rapport, som skal opbevares 

af virksomheden.

Ingen gift
Foderstationerne må som udgangspunkt ikke 

indeholde rottegift, med mindre der er konsta-

teret rotter på ejendommen. Foderstationer kan 

indeholde en indikatorblok, hvis der er spist af 

blokken kan det være et tegn rotter.
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Når der er konstateret rotter på ejendommen, 

skal der bekæmpes rotter enten af et privat 

bekæmper firma eller kommunen. I tilfælde, 

hvor der er rotter på ejendommen, må der gerne 

være gerne være gift i foderstationerne, indtil 

der ikke længere er rotter.

Rotter på fødevarevirksomheder 
Ved anmeldelser om rotter på fødevarevirksom-

heder har kommunen pligt til også at informere 

fødevareregionen. Tilsvarende har fødevareregi-

onen pligt til at informere kommunen, hvis de 

under et tilsyn konstaterer rotter.

Anmeldelse til kommunen
Du skal være opmærksom på, at du har pligt at 

melde forekomst af rotter til kommunen også 

selvom det er et privatbekæmper firma, der står 

for rottebekæmpelsen.

Du kan anmelde rotter eller tegn på rotter 

elektronisk på www.solrod.dk – under selv-

betjening.

Har du har indgået eller opsagt en kontrakt om 

sikringsordning skal sikringsfirmaet anmelde det 

til kommunen.

Kommunens forpligtigelser
Kommunen har pligt til at foretage effektiv be-

kæmpelse i hele kommunen. Ved anmeldelser 

foretages en fejlsøgningen blandt andet ved 

røgprøve i kloak- og afløbssystemer for at finde 

årsagen til problemet, så den rigtige indsats 

overfor rotterne vælges.

Solrød Kommune har udliciteret den kommune 

rottebekæmpelse til et privat rottebekæmpel-

sesfirma. Denne indsats finansieres over ejen-

domsskatten, og bekæmpelsen foregår kun på 

jordoverfladen.

Greve Solrød Forsyning er ansvarlig for bekæm-

pelsen af rotter i de fælles offentlige kloakled-

ninger, og afholder udgifterne hertil.

Mere information
På kommunens hjemmeside findes flere in-

formationer om forebyggelse og bekæmpelse 

af rotter. Du er altid velkommen til at ringe til 

Borgerservice på tlf. 5618 2050 eller send en 

e-mail til BorgerService@solrod.dk

TEGN PÅ ROTTER
Der er 4 tegn du særligt skal være opmærksom på og som indikerer, at der er rotter:  

Lyde 
Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være 
mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af. Lad kommunens rottebekæmper afgøre, hvem 
der er på færde. 

Lugt 
Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om både kloak og grisestald.

Ekskrementer 
Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 
17 mm lange. De spidser til i den ene ende. 

Huller 
Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan for eksempel være i nærheden 
af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at 
rotter har undermineret overfladen. 

Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde 
og behøver ikke at være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.



4

BLIV MEDLEM AF SYDKYSTENS 
STÆRKESTE ERHVERVSNETVÆRK
Bliv medlem af GreveSolrødErhverv 
- et stærkt netværk
GreveSolrødErhverv er din lokale og uafhængige erhvervsforening, som 
arbejder for at:

•  styrke Greve og Solrøds erhvervsliv og udvikling
•   varetage det lokale erhvervslivs interesser over for kommuner, region 

og stat
•    skabe optimale betingelser for lokalområdets virksomheder igennem 

debat og dialog med lokale, regionale og nationale interessenter
•   medvirke til den nationale branding af Greve og Solrød med det 

formål at tiltrække virksomheder og forretningsmuligheder 
•    skabe optimale muligheder for netværk og øge samhandelen imellem  

medlemsvirksomhederne 

Medlemskab af GreveSolrødErhverv er din adgangsbillet til områdets 
stærkeste erhvervsnetværk, som vil øge din virksomheds synlighed og åbne 
døren til vores populære netværksmøder, sparring og en masse spænden-
de oplevelser i form af virksomhedsbesøg, foredrag, dialogmøder samt 
sociale og eksklusive medlemsarrangementer.

Dit medlemskab koster kun 1.600 kroner plus 
moms om året, uanset antal medarbejdere.  

Meld dig ind på gserhverv.dk 
og følg os på 
Instagram, LinkedIn og Facebook.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

De bedste hilsner
Helene Nymann, formand

Meld dig ind på
gserhverv.dk

MEDLEMSFORDELE

»  Populære månedlige netværksmøder
»  Eksklusive medlemsarrangementer
»   Sparring og mulighed for samhandel
»  Sociale arrangementer
»  Dialogmøder, foredrag og virksomhedsbesøg
»  Udvidelse og styrkelse af dit netværk
»   Synlighed og profilering af din virksomhed
»  Lokal forankring af din virksomhed 
»   Mulighed for at blive vært for et af foreningens  

netværksmøder 
»  Relevante udviklingsværktøjer 
»  Erhvervspolitisk dialog og indflydelse
»  Månedligt nyhedsbrev 
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Kort nyt
Uønskede stoffer i beton og tegl kan begrænse genanvendelse  
Resultater af et projekt om problematiske 

stoffer i beton og tegl, som Miljøstyrelsen har 

iværksat, viser, at beton indeholder en række 

stoffer, fx arsen, bly, krom og selen, som kan 

føre til en for stor udvaskning af stofferne til 

miljøet, hvis neddelt beton nyttiggøres i byg-

ge- og anlægsprojekter som veje, pladser og 

støjvolde. Tegl indeholder i mindre grad end 

beton problematiske stoffer.

Nedknust beton og/eller tegl fremstillet af byg-

ge- og anlægsaffald kan, uden godkendelse, 

efter reglerne i Bekendtgørelse nr. 1672 af 15. 

december 2016 (Restproduktbekendtgørelsen), 

nyttiggøres i bygge- og anlægsprojekter som 

erstatning for primære råstoffer. Der er ikke 

fastlagt grænseværdier for, hvornår beton- og/

eller teglaffald kan anses for at være uforurenet. 

Der gælder dog pt. særlige regler for bygge- og 

anlægsaffaldets indhold af PCB.

Resultaterne af projektet skal, sammen med 

et risikovurderingsprojekt, hvor udvaskning fra 

realistiske anvendelsesscenarier for nedknust 

bygge- og anlægsaffald modelleres, indgå i 

arbejdet med revision af gældende lovgivning 

for nyttiggørelse af beton og tegl i bygge- og 

anlægsarbejder.

Projektet udgør en del af de aktiviteter, der er 

knyttet til PCB-handlingsplanen fra 2011 og 

Miljøstyrelsens ressourcestrategi for 2013-2018, 

”Danmark uden affald”.

Rapporten: Forekomst og udvaskning af pro-

blematiske stoffer i knust beton og tegl, Miljø-

projekt nr. 1991, Miljøstyrelsen marts 2018.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk 

Vand fra tekstilvask skal renses for mikroplast
Tusindvis af måtter bliver vasket hver dag i 

Danmark – og det kan gøres mere miljøvenligt. 

For spildevandet fra rensningen af måtterne 

indeholder mikroplast, og det vil et nyt projekt 

forsøge at sætte en stopper for.

Måttevaskeriet Berendsen Textil Service i Karup 

vasker hver dag flere ton gulvmåtter, og det nye 

projekt skal tage udgangspunkt i det vaskeri. 

Miljø- og Fødevareministeriets støtteordning 

MUDP-ordning har givet knap en mio. kroner 

til projektet.

En rapport fra Miljøstyrelsen har tidligere an-

slået, at tekstilvask står for knap to procent af 

den mikroplast, som udledes til vandmiljøet. 

Projektet fokuserer på industriel vask af de 

måtter og underlag, som ligger i institutioner 

og kontorer landet over. 

Projektet skal kortlægge udledningen af mi-

kroplast og undersøge, hvordan man kan fjerne 

partikler og fibre, som ofte er mindre end 10 

mikrometer. Mikroplast er mikroskopiske styk-

ker plast, som ofte ikke kan ses med det blotte 

øje. Tekstilfibre er blandt de mindste former for 

mikroplast og måler ned til under 10 mikrome-

ter, hvilket svarer til 0,01 millimeter.

Projektet er et samarbejde mellem Teknologisk 

Institut, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, 

Berendsen Textil Service, AL2-Teknik, Dankalk.

En rapport fra Miljøstyrelsen anslog i 2015, at 

tekstiler er en væsentlig kilde til udledning af mi-

kroplast med mellem 200 og 1.000 ton om året. 

Den største kilde til mikroplast er bildæk, som 

står for mellem 4.200 og 6.600 ton om året. 

Kilde Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Beton.
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PCB i lysarmaturer
Mange tusinde bygningsejere kan have PCB-hol-

dige lysarmaturer til lysstofrør i deres bygninger.

PCB er et giftigt stof, der er svært nedbrydeligt, 

og som kan skade mennesker og miljø. PCB 

blev tidligere brugt i byggematerialer som f.eks. 

fugemasse og termoruder og i kondensatorer 

og transformatorer. WHO har klassificeret PCB 

som kræftfremkaldende hos mennesker, og PCB 

er sat i forbindelse med skader på nervesystemet 

og hjernens udvikling, diabetes, nedsat effekt 

af vacciner og hormonforstyrrende effekter.

PCB kan findes i armaturer fra 1986 og før. 

PCB’en findes i den kondensator, der findes i 

lydstofrørarmaturet.

En kondensator kan ligne et rundt eller firkantet 

batteri. Gamle kondensatorer kan være tærede 

og lække PCB.

Det har været forbudt at bruge PCB i nye kon-

densatorer siden 1986, men der sidder stadig 

mange af dem i ældre armaturer. Der er en risiko 

for, at PCB’en lækker ud, og spredes i bygningen 

i form af giftige dampe.

Det er usikkert, hvor mange PCB-kondensatorer 

der i dag findes i brug i danske armaturer. Et 

estimat fra 2013 anslog, at der var omkring 

300.000.

Det fremgår ikke af en kondensator, om den 

indeholder PCB, men hvis den er fremstillet før 

1986, kan den indeholde PCB. Produktionsår, 

måned og uge fremgår nogle gange af kon-

densatorens typestempel og kan eksempelvis 

være: 7235 – som betyder uge 35 i 1972 eller 

7204 – som kan betyde både uge 4 i 1972 og 

april 1972. 

I de fleste tilfælde er måned og årstal direkte 

påtrykt, eller er angivet som måned/år (f.eks. 

10/59).

Armaturer med PCB kan afleveres på genbrugs-

pladserne. Hvis de lækker PCB, skal de være 

forsvarligt emballerede i tætte plasticposer, og 

der skal benyttes egnede handsker m.m. ved 

håndteringen. 

Se mere i Vejledning om håndtering af PCB-hol-

dige kondensatorer i lysarmaturer, Vejledning 

fra Miljøstyrelsen nr. 10, 2015.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk 

Affaldspiktogrammer  
Miljøstyrelsen, KL og Dansk Affaldsforening har 

i samarbejde med blandt andet kommuner og 

affaldsselskaber udviklet et system med fælles 

affaldspiktogrammer.

Piktogrammerne er ment til brug på affalds-

spande og containere i hele landet. Med de nye 

piktogrammer bliver det ifølge Miljøstyrelsen 

nemmere at sortere affald til genanvendelse. 

Det er frivilligt at bruge piktogrammerne. Det 

forventes, at anvendelsen af dem vil være en 

hjælp til affaldssorteringen på blandt andet 

genbrugspladser. Der er udarbejdet i alt 70 

forskellige piktogrammer. Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk 

Hudallergistrategi
Mange danskere lider af hudallergi, og for 

første gang skal der laves en hudallergistrategi 

i Danmark, som dels kan være med til at redu-

cere antallet af allergikere i Danmark og dels 

være med til at hjælpe folk, som allerede har 

allergi, med lettere at undgå de stoffer, som 

de ikke tåler.

Miljøstyrelsen afholdt workshoppen ”Udvikling 

af allergistrategi 2018-2021” den 25. maj 2018, 

og her mødtes en lang række interessenter, 

forskere og myndighedspersoner for at sikre 

en bred dialog og involvering.

Folketingets partier indgik i november 2017 

en aftale om at fortsætte en stærk dansk 

kemiindsats i perioden 2018-2021. Forskning, 

udvikling og opbygning af viden om kemiske 

stoffer med allergifremkaldende egenskaber er 

således prioriteret i Kemiindsatsen.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Kondensator i gammelt lysstofrørarmatur.

Eksempler på piktogrammer.
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Nye regler mod allergi fra maling og rengøringsmidler 
Fremover bliver maling, rengøringsmidler og 

andre kemiske blandinger mærket som allergi-

fremkaldende, hvis de indeholder 0,0015 % 

eller mere af konserveringsmidlet methyliso-

thiazolinon, MI.

Det er besluttet i EU, hvor der er blevet fastsat 

en ny grænse for, hvornår kemiske blandinger 

med MI skal mærkes som allergifremkaldende. 

Grænsen bliver sænket fra 1% til 0,0015%, 

hvilket er mere end 600 gange. 

I maling kan forekomme flere typer af konser-

veringsmidler fx formaldehydfrigørende stoffer 

og/eller isothiazolinoner, som begge er meget 

effektive forbindelser, men også allergifremkal-

dende. Vandbaseret maling indeholder næsten 

altid ét eller flere konserveringsmidler for at 

undgå, at malingen rådner.

I de senere år har opmærksomheden specielt 

været rettet mod isothiazolinoner.

En undersøgelse af 19 vandbaserede malinger 

indkøbt i Danmark foretaget af Videncenter 

for Allergi viste, at alle malingerne indeholdt 

MI samt andre konserveringsmidler. Nogle af 

malingerne var desuden svanemærkede, og 

der var ingen forskel på koncentrationerne af 

MI i de svanemærkede malinger sammenlignet 

med de ikke-mærkede. 

I rum med nymalede vægge kan MI måles i 

indeluften i mindst 42 dage efter påføringen, 

hvorfor nogen får MI-allergi ved at opholde 

sig i nymalede rum, og symptomerne (eksem, 

astma eller høfeber) kan vare i lang tid efter, 

der er malet.

Malere har særlig stor risiko for at udvikle allergi 

over for MI. I en undersøgelse fra Gentofte 

Hospital havde 27% af de malere, der blev 

undersøgt, MI-allergi.

Et indhold af MI vil fremgå af indholdsdekla-

rartionerne på malinger og rengøringsmidler.

Reglerne forventes at træde i kraft i slutningen 

af 2019.

Kilder: Miljøstyrelsen, www.mst.dk og Videncenter 

for Allergi, https://www.videncenterforallergi.dk

Ny alliance skal mindske madspild  
Storkøkkener kan udnytte meget af den mad, 

der ellers går til spilde direkte i landbruget, viser 

to nye projekter.

De små blomkålshoveder og de krumme agur-

ker kan være svære at sælge for landmanden, 

fordi de er svære at sælge for supermarke-

derne. Hvert år går tusinder af tons råvarer til 

spilde i landbruget, inden de overhovedet når 

grossisterne.

Men det kan vi gøre noget ved, hvis landbrugets 

producenter og storkøkkener bliver bedre til 

at udnytte de uperfekte varer. Det viser to nye 

projekter under Miljøstyrelsens Pulje for Mindre 

Madspild. I begge projekter er primærproducen-

ter og storkøkkener gået i dialog for at udforske 

potentialet for at udnytte grøntsager, der ofte 

ender som madspild.

I det ene projekt testede tre storkøkkener, om 

porrer, blomkål, broccolistok og hvidløg med 

mindre fysiske skader eller afvigelser fra stan-

dard kunne bruges i køkkenerne uden tab af 

kvalitet eller effektivitet. Og det kunne de. Det 

overordnede problem var manglende viden og 

manglende udveksling mellem storkøkkener og 

primærproducenter.

Det samme var konklusionen i det andet projekt. 

Her er der udviklet en afsætningsmodel, som 

skal gøre det muligt for primærproducenter og 

storkøkkener at mødes og handle med varer, 

der ellers kunne ende som madspild. Modellen 

bliver nu udviklet til en prototype for en digital 

platform med støtte fra Miljøstyrelsen og ventes 

klar i løbet af 2018.

Læs rapporten ”Fra madspild til storkøkkenernes 

gryder” Undgå affald, stop spild nr. 16, Miljø-

styrelsen, februar 2018.

Læs rapporten ”Fleksibel afsætningsmodel”, 

Undgå affald, stop spild nr. 15, Miljøstyrelsen, 

februar 2018.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Spildevandsslam 
De danske regler for udspredning af spilde-

vandsslam på landbrugsjord er i en ny under-

søgelse blevet sammenlignet med reglerne i 

nabolandene. Overordnet set vurderes det, at de 

nuværende danske krav stadig er tilstrækkelige, 

for så vidt angår krav til kvalitet, behandling og 

anvendelse.

Sammenligningen af landenes grænseværdier 

for tungmetaller viser, at for bl.a. kobber og 

zink er de danske grænseværdier (Cu 1.000 mg/

kg TS og Zn 4.000 mg/kg) meget lempelige i 

forhold til Sverige, Norge, Finland, Tyskland og 

England, hvor spredningen mellem disse lande 

for Cu er 50-800 mg/kg TS og for Zn 150-2.500 

mg/kgTS. Det vurderes i rapporten, at det dan-

ske spildevandsslam har en kvalitet, der gør, 

at slammet efter en eventuel skærpelse af de 

danske grænseværdier for de fire tungmetaller 

til det niveau, der svarer til de svenske grænse-

værdier, ville kunne overholde de skærpede 

grænseværdier.

Nabotjek af reglerne om spildevandsslam Sve-

rige, Norge, Finland, Tyskland og England, Mil-

jøprojekt nr. 1989, Miljøstyrelsen marts 2018.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk
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Faremærkning mangler ved nethandel
En EU-undersøgelse har afsløret, at over 80 

procent af de kontrollerede e-shops i 15 lande 

ikke har styr på oplysning om faren og mærknin-

gen for farlige kemiske blandinger. Det samme 

gælder danske netbutikker.

Når forbrugere køber mærkningspligtige ke-

mikalier m.m. på internettet, kan forbrugerne 

ofte ikke se faremærkningen på hjemmesiden. 

Det er imidlertid et krav i EU, at information 

om produkters farlighed skal fremgå synligt 

på hjemmesiden. Ved undersøgelsen viste det 

sig, at af de 1.314 kontrollerede produkter 

var 82,4 % ikke i overensstemmelse med CLP 

forordningens artikel om reklameoplysninger 

ved e-handel med farlige kemiske blandinger.

En stikprøvekontrol i Danmark viste, at 8 ud af 

10 produkter ikke overholdt de krævede op-

lysninger om faren og mærkningen for farlige 

kemiske blandinger, når de sælges via e-handel.

Af de 1.314 kontrollerede produkter fra de 15 

EU-lande fordelte produkterne sig på: hushold-

ningsprodukter (37,7 pct.), byggevareprodukter 

(16,7 pct.), motorprodukter (14 pct.), hobbypro-

dukter (11,9 pct.), haveprodukter (9,3 pct.) og 

andet (10,4 pct.).

 

             

På baggrund af resultatet har Miljøstyrelsens 

Kemikalieinspektion besluttet at gentage kon-

trollen i 2018.

Farlige kemiske blandinger skal mærkes med 

bl.a. farepiktogrammer, signalord, fare- og sik-

kerhedssætninger og supplerende oplysninger, 

som beskriver de relevante miljø-, sundheds- og/

eller fysiske farer. Reglerne om klassificering og 

mærkning omfatter også reklamen for online 

markedsførte kemiske blandinger.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om 

reglerne med klassificering og faremærkning 

af farlige kemiske stoffer og blandinger på 

www.mst.dk.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Kortlægning forud for nedrivning  
Har man et godt overblik over ressourcerne i 

bygningen forud for nedrivning eller renovering, 

giver det bedre mulighed for at håndtere mate-

rialerne optimalt. Det gælder både i forhold til 

at håndtere affaldet korrekt og til at nyttiggøre 

ressourcerne – herunder at det giver mulighed 

for at orientere sig i markedet med henblik på 

afsætning af ressourcerne. Det fremgår af en 

rapport fra Miljøstyrelsen.

De fire faser i en ressourcekortlægning, der skal 

følges er: Afklaring af formål med ressource-

kortlægning, Desktopstudie, Bygningsgennem-

gang og Databearbejdning. 

Resulaterne af ressourcekortlægningen skal 

 anvendes i udbud af renoveringen/nedrivnin-

gen.

Ressourcekortlægning af bygninger, Miljøpro-

jekt nr. 2006, Miljøstyrelsen, april 2018.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Tre minutter om affald 
En film om genbrug og cirkulær økonomi skal 

bane vejen for øget eksport af danske affalds-

løsninger.

Ifølge en ny film er den danske affalds- og 

 ressourcesektor ekspert i at indsamle og 

behandle affald på en måde, så værdien i 

materialerne udnyttes med den mindst muli-

ge miljøbelastning. I en pressemeddelelse fra 

Miljø styrelsen fra den 9. maj 2018, lyder det, 

at danske affaldsvirksomheder er langt fremme 

i forhold til at udvikle genbrugs- og genanven-

delsesløsninger. 

Men hvad er det overordnet, at Danmark kan 

på affaldsområdet? Og hvordan passer den 

enkelte virksomhed ind i det store billede? Det 

kan være svært at vise, og derfor har branchen 

efterspurgt en enkel visualisering, som samtidig 

forbinder dem til det danske brand. Det har 

de nu fået med den nye film, siger kontorchef 

Sonja Canger fra Miljøstyrelsen.

Filmen er produceret til State of Green, der 

promoverer grønne danske løsninger i udlan-

det. State of Green er et samarbejde mellem 

det offentlige, virksomheder og organisationer.

Ifølge det europæiske affaldsagentur EEA, 

ligger Danmark dog ikke i toppen med hensyn 

til genanvendelse af fx husholdningsaffald. Her 

var Danmark nummer 9 af 28 europæiske lande 

i 2015, mens Danmark i 2004 var nummer 8. I 

2015 havde Tyskland en genanvendelsesprocent 

på 66 procent mod 56 procent i 2004. I samme 

periode steg den danske genanvendelsespro-

cent kun fra 41 til 46 procent. Genanvendelses-

procenten for de 28 EU-lande var i gennemsnit 

på 45 procent i 2015, hvilket stort set svarer til 

den danske genanvendelsesprocent.

Kilder: Miljøstyrelsen, www.mst.dk og 

EEA, https://www.eea.europa.eu



Status på miljøtilsyn med 
virksomheder og landbrug  
i 2017
Efter hvert år gøres status med miljøtilsynene med virksomhederne.  
Det samles i en tilsynsberetning og er tilgængelig på Solrød Kommunes hjemmeside. 

Af Mikkel Glargaard,  
Solrød Kommune

Miljøbeskyttelsesloven er den lov, som al miljø-

regulering af virksomheder bunder i. Lovens 

formål i forhold til miljøregulering af virksom-

heder er at forebygge og bekæmpe forurening, 

begrænse anvendelse og spild af ressourcer, 

fremme anvendelsen af renere teknologi og 

fremme genanvendelse af affald. 

Team Natur og Miljøs opgaver i forbindelse med 

virksomhedssager består primært i opsøgende 

miljøtilsyn, udarbejdelse af miljøgodkendelser 

og generel håndhævelse af loven i form af 

henstillinger, indskærpelser, påbud osv. Myn-

dighedsopgaverne knytter sig også typisk til en 

række specifikke bekendtgørelser med fokus 

på spildevand, olietanke, affald, luftforurening 

mv., der alle refererer tilbage til Miljøbeskyt-

telsesloven. Ud over tilsynsarbejdet har der 

også været udført lovpligtige kampagner på 

virksomhedsområdet. 

Virksomhedskampagner 
I 2017 gennemførte Team Natur og Miljø en 

kampagne vedr. virksomhedernes håndtering 

af regn- og spildevand. I kampagnen var der 

særlig fokus på at informere virksomhederne 

om mulighederne for at begrænse brugen af 

miljøfremmede stoffer i produktionen for deri-

gennem at medvirke til at beskytte grundvand, 

vandløb, søer og Køge Bugt. På tilsynet blev der 

udleveret en folder om emnet, og der har været 

en artikel i Miljøavisen. De besøgte virksomhe-

der har taget godt i mod kampagnematerialet 

og har en god forståelse for emnet. 

Derudover har Natur og Miljø i 2017 i gangsat 

en undersøgelse af afledning af forurenet regn-

vand fra virksomhederne til Karlstrup Mosebæk. 

Virksomhederne er lokaliseret til området ved 

Silovej og omkring Cementvej og Motelvej. 

Ved undersøgelsen er de enkelte afledninger 

af regnvand undersøgt nærmere for indholdet 

af kemiske stoffer. Undersøgelsen forventes 

afsluttet i 2018.

Målet for antal virksomhedstilsyn 2017 
Virksomhedstilsynene i 2017 er omfattet af 

’Bekendtgørelse om miljøtilsyn’ nr. 1519 af 

07/12/2016. Bekendtgørelsen blev dog ændret 

den 23. juni 2017 og igen til den gældende 

Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1476 af 12. 

december 2017.  Ifølge bekendtgørelsen er 

der krav om, at tilsynene og resultaterne heraf 

offentliggøres løbende på Miljøstyrelsens portal 

Digital Miljø Administration (DMA). Her samles 

alle kommunernes tilsynsdokumenter og bliver 

gjort offentligt tilgængelige. Virksomhederne 

bliver på tilsynet gjort opmærksom på, hvilke 

oplysninger som offentliggøres og får, ud over 

tilsynsrapporten, tilsendt en minirapport, hvori 

oplysninger fremgår.  

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, og dermed kra ve-

ne til frekvenser gælder de samme virksomhe-

der og landbrug som før, men ifølge bekendt-

gørelsen er der nu både krav til basistilsyn og 

krav til målopfyldelse ud fra basis- og priorite-

rede tilsyn. Tilsynsfrekvensen, dvs. hvor ofte en 

virksomhed skal have basistilsyn, bestemmes 

ud fra en risikovurdering. Risikovurderingen 

er indrettet således, at hver enkelt virksomhed 
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modtager tilsyn jf. frekvenskravet minimum én 

gang hvert 6. eller 2. år alt efter type af virk-

somhed. Risikovurderingen anvendes desuden 

til at planlægge, om en virksomhed skal have 

et ekstra prioriteret tilsyn, dvs. et mindre tilsyn 

med et særligt fokus på et risikoområde. 

Vejledende tilsynsfrekvens for 2017
Selvom reglerne i Bekendtgørelsen om miljøtil-

syn har angivet en ny måde at udregne frekven-

serne på og lægger op til en mere systematisk 

tilgang til miljøtilsynene med fokus på den 

enkelte virksomheds potentielle forurening, er 

der dog i praksis ikke nævneværdig forskel på, 

hvor ofte den enkelte virksomhed får et samlet 

planlagt tilsyn i Solrød Kommune i forhold til 

tidligere.

Dette hænger bl.a. sammen med, at vi gennem 

de seneste år har arbejdet systematisk med vo-

res miljøtilsyn, således at vi i dag har en opdate-

ret og let tilgængelig viden om miljøforholdene 

på de virksomheder, der er omfattet at reglerne 

om miljøtilsyn. I tabellen nedenfor fremgår 

tilsynsbekendtgørelsens krav til tilsynsfrekvens i 

forhold til antallet af virksomheder og landbrug 

i Solrød Kommune i dag og udgør således en 

vejledning til, hvor mange basistilsyn der gen-

nemsnitligt skal udføres på årsbasis. 

Pr. 31. december 2017 er der 

•  12 godkendelsespligtige virksomheder. 

•  27 bilag 1 virksomheder og 27 autoværk-

steder (bilag 1 + autoværksteder = 54 i alt)  

•   8 husdyrbrug > 3 DE, 

Af tabel 2 ses det, at frekvenskravene kan 

opfyldes ved 4 basistilsyn om året på god-

kendelsespligtige virksomheder samt 1 tilsyn 

udover for at opnå den årlige målopfyldelse 

for de godkendelsespligtige. For bilag 1 og 

autoværksteder kan frekvenskravene nås ved 

9 basistilsyn om året og 5 udover for at nå den 

årlige målopfyldelse. For § 10 og husdyrbrug > 

3 DE kan de nås ved 2 basistilsyn om året samt 

1 tilsyn udover for at opnå målopfyldelsen.

De tilsyn der går ud over basistilsyn for at opnå 

målopfyldelsen, kan være prioriterede tilsyn 

(inkl. tilsyn omfattet af bekendtgørelsens § 9 

vedrørende tilsyn ved klage og lign.). 

Tilsynsindberetning 2017
Nedenstående tabel 3 viser antallet af tilsyn på 

de forskellige kategorier af virksomheder og 

landbrug i Solrød Kommune fra 2017. Tabellen 

viser også målopfyldelsen for denne periode i 

henhold til reglerne i bekendtgørelsen om mil-

jøtilsyn, hvor kravet til målopfyldelse for 2017 er 

40 % af listevirksomhederne og 25 % for bilag 

1 virksomheder, autoværksteder og husdyrbrug. 

Det ses af tabel 3, at Solrød Kommune opfylder 

kravene for målopfyldelse i 2017 i henhold til 

reglerne i bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Samlet tilsyns- og godkendelsesindsats 
2017
Samlet set blev der i 2017 gennemført 6 tilsyn 

på listevirksomheder og 16 tilsyn på virksom-

heder/landbrug omfattet af tilsynsbekendtgø-

relsen.

Herudover har Team Natur og Miljø udført 

flere tilsyn ved eksempelvis anlægsarbejder, 

svømmehal, klagesager over lugt og støj, jord-

forureninger, affald, spildevand, vandløb og 

brændeovnssager mv.

Tabel 2: Vejledende tilsynsfrekvens 2017

VIRKSOMHEDER BASISTILSYN ÅRLIGE MÅL FOR TILSYN

Godkendelsespligtige jf. bilag 2 Min. 12:3 år = 4 om året Min. 12x40 % = 5 om året

Bilag 1 og autoværksteder Min. 53:6 år = 9 om året Min. 53x25 % = 14 om året

LANDBRUG

§ 10 og husdyrbrug > 3 DE Min. 8:6 = 2 om året Min. 8x25 % = 2 om året

Tabel 3: Tilsynsfrekvens virksomheder og landbrug 1.1.2017 – 31.12.2017

VIRKSOMHEDER & LANDBRUG ANTAL VIRKSOMHEDER UDFØRTE TILSYN  MÅLOPFYLDELSE KRAV 40 %

Godkendelsespligtige jf. bilag 2 12 6 6/12x100

VIRKSOMHEDER & LANDBRUG ANTAL VIRKSOMHEDER UDFØRTE TILSYN  MÅLOPFYLDELSE KRAV 25 %

Bilag 1 og autoværksteder 
§ 10 og husdyrbrug > 3 DE

61 16 16/61x100 = 26 %
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Nedenfor er væsentlige elementer for tilsyns- 

og godkendelsesarbejdet i 2017 opsummeret 

jf. fordelingen på de forskellige kategorier af 

virksomheder i tilsynsbekendtgørelen. For yder-

ligere oplysninger henvises til bilag 1 og 2, der 

indeholder skematiske oversigter over antal til-

syn, håndhævelser og opkrævet brugerbetaling. 

Tilsyn med godkendelsespligtige 
virksomheder
Godkendelsespligtige virksomheder er virksom-

heder, der er omfattet af Godkendelsesbekendt-

gørelsen og som skal have en miljøgodkendelse. 

Der er i alt 12 listevirksomheder i kommunen, 

som var omfattet af tilsynsbekendtgørelsen i 

2017. Solrød Kommunes Modtagestation for 

farligt affald på Fasanvej 18 lukkede i 2017, 

og er derfor ikke længere godkendelsespligtig.

Miljøforholdene på listevirksomhederne var ge-

nerelt tilfredsstillende. Ved tilsynene i 2017 blev 

der meddelt 2 indskærpelser og 2 henstillinger 

for ikke at overholde vilkårene i virksomhedens 

miljøgodkendelse. 

Team Natur og Miljø har ikke modtaget eller 

behandlet ansøgninger fra virksomheder om 

enten revision eller nye miljøgodkendelser i 

2017. Til gengæld har teamet løbende behand-

let egenkontroller fra flere listevirksomheder og 

spildevandsanlæg som følge af vilkår i deres 

tilladelser eller miljøgodkendelser. Egenkon-

trollerne er blevet gennemgået mht. overhol-

delse af vilkår, og det blev vurderet ud fra en 

skematisk opsætning, hvordan forholdene på 

virksomhederne og anlæggene udvikler sig. 

Tilsyn med bilag 1 virksomheder 
Bilag 1 virksomheder er de virksomheder, der 

er optaget på bilag 1 til Bekendtgørelse om 

brugerbetaling for godkendelse og tilsyn. Bilag 

1 virksomheder reguleres efter miljøbeskyttel-

seslovens § 42 og er f.eks. mindre maskinfabrik-

ker, plast-, trævarevirksomheder. Der er krav til 

størrelsen og produktionen for virksomheder 

på bilag 1.

Hvis de når over en vis størrelse, skal de miljø-

godkendes, og virksomheden får derfor status 

som godkendelsespligtig.

I 2017 blev der ved tilsynene meddelt 1 ind-

skærpelse og 4 henstillinger for overtrædelser 

af miljølovgivningen.  

Ved håndhævelser indgår miljøtilsynet en dialog 

med virksomhederne, så de nemt og smidigt 

kan få rettet op på forholdet, så virksomheden 

drives i overensstemmelse med miljølovgiv-

ningen. Der udover kan Team Natur og Miljø 

generelt konstatere, at virksomhederne har 

godt styr på de miljømæssige forhold.

Tilsyn med autoværksteder
Autoværksteder er anmeldepligtige ved etab-

lering og udvidelse. Autoværksteder reguleres 

efter Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse 

med etablering og drift af autoværksteder. 

Der er i alt 24 anmeldte autoværksteder i 

kommunen.

Forholdene på autoværkstederne er generelt 

fine, og i 2017 blev meddelt 1 indskærpelse for 

manglende dokumentation for tømning af olie-

udskiller og enkelte henstillinger for afledning 

af spildevand, manglende dokumentation for 

korrekt håndtering af affald og uhensigtsmæs-

sig opbevaring af udtjente motorer.

Det er Team Natur og Miljøs vurdering, at auto-

værkstederne har god fokus på miljøforhold 

og har stor viden om, hvordan et værksted 

indrettes og drives miljømæssigt forsvarligt, 

Tilsyn med landbrug
Landbrug er omfattet af Husdyrgødningsbe-

kendtgørelsen og Husdyrgodkendelsesloven. 

Landbrug med husdyrbrug opgøres efter stør-

relse, som bestemmes af antal dyreenheder. 

I starten af 2017 var der i Solrød Kommune 

registreret 8 aktive landbrug, som havde mere 

end 3 dyreenheder med enten kvæg, svin, 

heste eller får. 

I 2017 var der planlagt 2 tilsyn med landbrug. 

Tilsynene gav anledning til 1 indskærpelser og 

3 henstillinger for bl.a.  afløb fra vaskeplads og 

dokumentation for bortskaffelse af olietank.

Brugerbetaling
Miljøstyrelsen havde fastsat timetaksten for 

tilsyn for 2017 til kr. 318,04. Team Natur og 

Miljø har opkrævet kr. 26.511 i brugerbetaling 

for 2017 for teamets tilsynsarbejde. 

Sammenfatning
Solrød Kommune opfylder kravene for målop-

fyldelse i 2017 i henhold til reglerne i Bekendt-

gørelse om miljøtilsyn. Det er samtidig Team 

Natur og Miljøs vurdering, at der er en udbredt 

forståelse for at forebygge miljøproblemer 

iblandt virksomhederne, og at de fleste tilfælde 

af uhensigtsmæssige miljøforhold bliver udbe-

dret efter en konstruktiv dialog og efter blot få 

bemærkninger fra kommunens side. 
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