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Værd at vide  
– om opbevaring af olie og 
kemikalier på din virksomhed
Solrød Kommune har i en forskrift en række regler, som skal overholdes, når man skal opbevare sin olie  
og sine kemikalier, der gælder for alle virksomheder i kommunen.

Af Mikkel Glargaard,  
Solrød kommune

Formålet med forskriften er, at hjælpe virksom-

hederne, så der ikke sker forurening af jord, 

grundvand, søer, vandløb og kloaksystemer. 

Reglerne gælder både for opbevaring af olie 

og kemikalier som råvarer og som farligt af - 

fald.

Opbevaring af olier og kemikalier
Solrød Kommune har ved miljøtilsyn altid fokus 

på, hvordan virksomhederne opbevarer olie og 

kemikalier. 

Ved de seneste tilsynsrunder er det Solrød 

Kommunes opfattelse, at langt de fleste virk-

somheder har godt styr på, hvordan olier og 

kemikalier skal opbevares, så spild forhindres 

og ikke er til skade for miljøet. Det er dog altid 

et emne, som vi gør opmærksom på.

Miljøtilsynene og forskriften kan fungere som 

en hjælpende hånd til virksomhederne, idet 

forskriften i sig selv er vejledende med hen-

syn til, hvordan opbevaring kan foregå mest 

hensigtsmæssigt. Samtidig udgør den også en 

regelforenkling for virksomhederne, da kravene 

er blevet samlet ét sted, er mere præcise og er 

ens for alle.

Forurening og forebyggelse
Det er vigtigt, at det er klart for virksomhederne, 

hvordan en mest miljørigtig opbevaring af olie 

og kemikalier foregår, fordi det handler om at 

forebygge forurening ved spild. I forbindelse 

med et spild fra opbevaring af olie og kemikalier 

kan man typisk tale om fire slags forurenings-

tilfælde.

For det første kan et spild af olie og kemikalier 

til ubefæstede arealer medføre jordforurening.

For det andet kan spildet sive længere ned i 

undergrunden og forurene grundvandet. Hvis 

virksomheden er beliggende i et område, der 

er særligt sårbart med hensyn til nedsivning til 

grundvandet, eller ligger virksomheden særligt 

tæt på en indvindingsboring, vil kommunen 

derfor være ekstra opmærksom, da der ek-

sempelvis er risiko for, at boringen må lukke på 

grund af forureningen.

For det tredje skal virksomhederne sikre sig, 

at spild ikke kan nå til regnvandskloakken. Et 

spild her kan hurtigt medføre forurening af 

vandløb og søer, idet alt vand fra regnvandsklo-

akken havner i vandløb og søer rundt omkring 

i kommunen. Spildes der olie og kemikalier i 

regnvandskloakken, har det ofte en direkte 

negativ effekt på vandmiljøet.

For det fjerde skal olie og kemikalier opbevares 

uden mulighed for afløb til spildevandskloak. 

Selvom spildevandet bliver renset, inden det 

udledes til Køge Bugt, er rensesystemet ikke 

indrettet til at tage imod olie og kemikalier. En 

forurening i spildevandskloakken kan derfor 

sætte hele systemet på overarbejde.

Er et afløb i en virksomhed, eksempelvis i forbin-

delse med en vaskeplads eller lignende, tilkoblet 

en benzin- og olieudskiller, har virksomheden 

ofte en tilladelse til at aflede olieforurenet vand 

til spildevandskloak. Dette betyder dog ikke, at 

virksomheden via sin olieudskiller er sikret mod 

forurening ved et spild i andre sammenhænge. 

Det er derfor vigtigt, uanset om der forefindes 

olieudskiller eller ej, at opbevaringspladser for 



3

olie og kemikalier er indrettet således, at spild 

kan opsamles, inden det løber til ubefæstede 

arealer og kloakafløb. Oprydningen efter en 

forurening af jord, grundvand, søer, vandløb og 

kloaksystemer kan være dyr og tidskrævende, 

og det er virksomheden selv, der har ansvaret. 

Virksomheden kan også være erstatningsplig-

tig, hvis forureningen har medført miljøskader, 

således at eksempelvis en indvindingsboring 

må lukkes, eller et vandløb skal genoprettes.

Krav til opbevaring
Forskriftens krav til opbevaring af olie og kemi-

kalier er grundlæggende, at olie og kemikalier 

skal opbevares, så at der ikke er mulighed for af-

løb til jord, grundvand, søer, vandløb og kloak-

systemer, og så at et eventuelt spild opdages.

Det betyder, at olie og kemikalier skal opbevares 

forsvarligt emballeret på en rist i en spildbakke, 

der kan indeholde mængden af den største be-

holder. Desuden skal opbevaringspladsen være 

afskærmet mod nedbør og sikret mod påkørsel.

Konkret betyder det på den ene side, at virksom-

hederne har mulighed for at søge dispensation 

fra forskriftens bestemmelser. På den anden 

side betyder det, at forskriften har indarbejdet 

en vejledning i, hvordan virksomhederne kan 

indrette deres opbevaringsplads, således at 

befæstede arealer og gulv kan bruges som 

alternativer til en spildbakke.

Forskriftens indflydelse fremadrettet
Solrød Kommunes miljøtilsyn og fokus på 

opbevaring af olier og kemikalier udføres med 

baggrund i forskriften. Det er derfor en god idé 

for virksomhederne i kommunen at sætte sig 

ind i forskriftens krav til opbevaring. 

Solrød Kommunes Forskrift for opbeva-

ring af olie og kemikalier kan findes på  

www.solrod.dk. Har du spørgsmål til forskriften 

er du velkommen til at kontakte Team Miljø i 

kommunen.

Lad Miljøavisen cirkulere blandt dine kollegaer,  
så kan flere få glæde af den.
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Fra Ph.d. studerende til 
iværksætter med CLIMAID 
Du behøver ikke være ingeniør eller have en Ph.d. for at få succes med opstart af din egen virksomhed. 
Men du skal helst have en god idé. Og så er det også oplagt at tage en uddannelse som iværksætter.  
For det kan kickstarte din tilværelse som selvstændig. Det er budskabet fra co-founder Søren Andersen  
fra Solrød, der for halvandet år siden etablerede cleantech-virksomheden CLIMAID sammen med 
makkeren Kenneth Jakobsen. 

Af Birgit Schaldemose Norman, Kommunikations- og 
markedsføringskonsulent, Erhvervscentret

Søren Andersen fra Solrød, der har stiftet 

CLIMAID, er lykkedes med at få penge fra In-

novationsfonden, ansætte et par medarbejdere 

samt udvikle og sælge et nyudviklet produkt til 

at måle og styre indeklimaet i bygninger uden 

brug af store og dyre klimaanlæg. Søren er selv 

uddannet ingeniør og har en Ph.d. fra DTU. Han 

har tidligere været ansat som rådgivende ingeni-

ør men valgte for halvandet år siden at sige sit 

job op og tage en uddannelse som iværksætter 

i ErhvervsCentret i Greve.

- Noget af det vigtigste som ny iværksætter er 

at få kritisk feedback på din idé og dit produkt 

og blive skarp på, hvad dine egne behov samt 

styrker og svagheder er, vurderer Søren.

Kickstarte din karriere som 
selvstændig erhvervsdrivende
Søren Andersen fortæller om, hvad det har 

betydet for ham at tage en uddannelse som 

iværksætter til at kickstarte en tilværelse som 

selvstændig.

  

- Jeg vidste ikke, hvordan du i praksis bli-

ver iværksætter og fx opretter dig med et 

CVR-nummer og udvikler på din idé, så den bli-

ver til en forretning, du kan tjene penge på. Ved 

at tage en iværksætteruddannelse undgår du 

”family, friends and fools”, idet du får sparring 

af kvalificerede folk. Du får konkret og relevant 

kritik, så du udvikler dig selv, din forretningsidé 

og dit produkt. Jeg fik øjnene op for, at jeg 

skulle have mere styr på økonomien. Jeg blev 

også klogere på, hvordan jeg skulle prissætte 

produktet. Og jeg fik mod på at komme ud og 

tale med potentielle kunder, siger Søren.  

Et af de råd, han vil give videre til andre kom-

mende iværksættere, der drømmer om at kom-

me godt fra start som iværksætter, er at finde 

en forretningspartner og få en arbejdsplads i 

et fælles kontormiljø med andre ligesindede. 

- Jeg har erkendt, at jeg har brug for at have en 

hverdag i et inspirerende kontormiljø og have en 

forretningspartner, som supplerer mig godt. Jeg 

har brug for mennesker omkring mig. Jeg duer 

ikke til at sidde derhjemme i stuen og arbejde 

alene. Det giver så meget drive og inspiration 

af være flere om at idéudvikle og holde gejsten 

oppe, udtaler Søren. Han drømmer om, at 

produktet bliver en succes globalt. Men næste 

skridt er at få en privat investor ind i firmaet. 

Iværksætteruddannelsen udbydes af Greve- 

Solrød Erhvervsservice, der er en del af Erhvervs-

Centret, i samarbejde med Copenhagen Busi-

ness Academy. Greve-Solrød Erhvervsservice 

tilbyder også gratis sparring og vejledning til 

iværksættere og virksomheder i Solrød Kommu-

ne. Du er velkommen til at kontakte erhvervs- 

og udviklingskonsulent Dorte Kjærgaard på 

telefon 3691 5002.

Søren Andersen er ved at løbe en tilværelse i gang som selvstændig iværksætter med sats-
ningen på et nyt cleantech-produkt til måling og styring af indeklimaet på arbejds pladser 
specielt i ældre bygninger. Hans liv som iværksætter blev kickstartet af en uddannelse som 
iværksætter i ErhvervsCentret, hvor han fik endevendt sin forretningsidé og mod på at 
udvikle og sælge det nye produkt.
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Kort nyt

Byer skal beskyttes mod stigende havvand
Et nyt partnerskab mellem Miljø- og Fødevare-

ministeriet og Realdania vil i de kommende år 

støtte en række kommuner, som er klar til at 

udvikle byområder, så de bedre kan modstå det 

stigende havvand. 

De kommuner, der deltager, får starthjælp til 

at udvikle og realisere deres projekter. Dette vil 

blandt andet ske gennem vejledning fra Kyst-

direktoratet og økonomisk støtte til de fysiske 

projekter fra Realdania. Miljø- og Fødevaremini-

steriet og Realdania udvælger projekter efter en 

række kriterier. Kriterier samt rammer for støtte 

bliver udviklet af partnerskabet i efteråret 2018 

og offentliggøres i starten af 2019 i forbindelse 

med, at kommunerne kan søge om støtte.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,  

www.mfvm.dk

Der kommer pant på juice- og saftflasker
Fra 1. januar 2020 vil der være pant på juice- og 

saftflaskerne.

Beslutningen om pant på juice og saft kommer 

som følge af resultatet af en analyse om udvi-

delse af pantsystemet som Miljø- og Føde vare-

ministeriet har udarbejdet i samarbejde med 

Danmarks Tekniske Universitet. Pant på juice- og 

saftflasker er det første af en række initiativer 

i en kommende national plasthandlingsplan. 

Det er forventningen, at der med udvidelsen vil 

blive indsamlet 52 mio. flere flasker og dåser 

end i dag. Det svarer til en udvidelse på 4-5 

pct. Der indsamles i dag 1,2 mia. emballager 

via pantsystemet.  

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,  

www.mfvm.dk

EU skal genanvende mere affald 
I 2035 skal 65 procent af husholdningsaffaldet 

genanvendes for at leve op til nye EU-mål.

EU's ministerråd har vedtaget nye bindende 

mål for genanvendelse af affald. Det er sket 

ved ændringer af seks direktiver der fastsætter 

EU-mål for bl.a. affald, emballage og deponi.

Målene indebærer, at:

• Fra 2023 er der krav om separat indsamling 

af organisk affald.

• Fra 2025 er der krav om separat indsamling 

af tekstiler.

• Fra 2025 bliver det obligatorisk at have pro-

ducentansvar på alle emballager.

• I 2025 skal 55 % af husholdnings-

affald og lignende affald fra erhverv 

genanvendes.

• I 2030 er målet, at 60 % af hus-

holdningsaffald og lignende affald 

fra erhverv gen anvendes.

• I 2035 er målet, at 65 % af hus-

holdningsaffald og lignende affald 

fra erhverv gen anvendes.

• I 2025 er målet, at 65 % af alt 

emballage affald skal genanven- 

des.

• I 2030 er målet, at 70 % af alt emballage-

affald skal genanvendes.

• Materialespecifikke gen anvendelsesmål for 

hhv. plast-, træ-, metal-, aluminiums-, glas- 

og papir- og papemballager skal opstilles.

• Hver medlemsstat må højst deponere 10 % 

husholdningsaffald i 2035.

Der bliver med aftalen øget fokus på forebyg-

gelse af affald.

Der bliver fremadrettet kun én måde at beregne 

genanvendelse på, som opgør den reelt genan-

vendte affaldsmængde i stedet for mængden 

indsamlet til genanvendelse.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,  

www.mfvm.dk
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NOx-måling med nyt udstyr
Reglerne om lastbilers forurening er skærpet 

over årene, og der skal bruges udstyr, der renser 

udstødningen for NOx for at overholde kravene. 

Det kan fx ske med en såkaldt SCR - katalysa-

tor, som ved hjælp af en væske neutraliserer 

NOx-gassen. Dette anlæg kan frakobles ved 

hjælp af en snydeanordning for at spare udgifter 

til vedligeholdelse og drift af anlægget.

For at kontrollere lastbilers udstødning udførte 

Miljøstyrelsen i efteråret 2017 forsøg med en 

ny type udstyr, der kan bruges til at afsløre for 

høje udledninger af NOx-forurening fra lastbiler. 

Forsøget har givet gode erfaringer, som kan 

bruges ved fremtidige målinger af den faktiske 

NOx-forurening fra lastbiler.

Målingerne er foretaget efter metoden ”remote 

sensing”. Måleudstyret sender en laserstråle 

på tværs af vejen gennem lastvognenes ud-

stødningsgas. En del af lyset bliver blokeret af 

NOx i udstødningsgassen og på basis af, hvor 

meget lys der slipper igennem, bestemmes 

udledningen af NOx fra den enkelte lastvogn. 

Målingerne tager få sekunder at gennemføre 

og giver et øjebliksbillede af indholdet i ud-

stødningsgassen. Udstyret kan derfor bruges 

til at måle udledninger fra et meget stort antal 

lastvogne på kort tid.

Politiets vejsidekontrol af lastbiler i Danmark 

i 2017 viste, at hver fjerde af de undersøgte 

lastvogne udtaget til kontrol anvendte ulovligt 

udstyr, som kan snyde lastvognenes SCR-ka-

talysatorer.

Det er første gang i Danmark og formentligt 

i Europa, at denne type målinger er blevet 

brugt til at udvælge lastvogne til politiets vej-

sidekontrol.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Ny forordning om klassificering af farligt affald
Affald klassificeres som farligt på baggrund af 

en række egenskaber fastlagt i lovgivningen. 

Klassificering af farligt affald i EU følger den 

samme lovgivning.

En af egenskaberne, der kan betyde, at affald 

skal klassificeres som farligt er egenskaben 

”økotoksisk”. Hidtil har det været op til den en-

kelte kommune at vurdere, om fareegenskaben 

”økotoksisk” skal tillægges vægt ved klassifice-

ring af affaldet som farligt eller ikke-farligt. Med 

Rådets forordning (EU) 2017/997 af 8. juni 2017 

egenskaben "Økotoksisk" indføres kriteriet som 

gældende i EU fra den 5. juli 2018.

Miljøstyrelsen vil udarbejde en vejledende tekst 

om anvendelse af egenskaben økotoksisk (HP 

14 i affaldsbekendtgørelsen). Vejledningen 

forventes offentliggjort i løbet af efteråret 

2018. Kommissionen har i forbindelse med 

udarbejdelsen af et forslag til kriterier for HP 

14 fået udarbejdet en rapport, der for en 

række forskellige affaldsfraktioner belyser 

konsekvenserne af forskellige kriterier for HP 

14. Rapportens titel er: "Study to assess the 

impacts of different classification approaches 

for hazard property "H 14" on selected waste 

streams". Se i øvrigt Rådets forordning (EU) 

2017/997 af 8. juni 2017. 

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Populært legetøj fyldt med farlige kemikalier
Miljøstyrelsen har undersøgt 12 squishies for 

farlige kemikalier, og fundet, at alle 12 inde-

holdt skadelige stoffer. En squishy er en lille 

skumplastfigur, som børn kan samle på og 

lege med.

Resultaterne viste, at alle 12 squishies afgav 

kemiske stoffer i så høje koncentrationer, at 

der for nogle stoffer kan være en høj sundheds-

risiko, hvis børn fx sover med squishies eller  

har mange squishies stående på et børnevæ-

relse.

De stoffer, der blev identificeret, var bl.a. di-

methylformamid, styren og toluen. Stofferne 

er bl.a. skadelige for forplantningsevnen, 

kræftfremkaldende, leverskadende, slimhinde-

irriterende eller øjenirriterende.

Det er et led i Kemiindsats 2018-21 at under-

søge forbrugerprodukter, særligt med fokus 

på produkter målrettet sårbare grupper som 

fx børn. Miljøstyrelsens undersøgelse af den 

populære squishy blev sat i gang i marts, fordi 

squishies ofte lugter kemisk og parfumeret. 

De 12 produkter, der er testet, bliver nu over-

draget til Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, 

som vil sikre, at produkterne bliver fjernet fra 

markedet og vurdere, om der er grundlag for en 

politianmeldelse. Resultaterne af Miljøstyrelsens 

test bliver sendt til resten af EU, så alle med-

lemslande bliver opmærksomme på problemet. 

Miljø- og fødevareministeren vil via EU-samar-

bejdet presse på for, at de pågældende stoffer 

bliver forbudt. 

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,  

www.mfvm.dk
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Spildevandssektoren firedobler energiproduktionen 
Behandlingen af spildevand er energikrævende 

men samtidig indeholder spildevandet store 

mængder energi og næringsstoffer. De seneste 

år har den teknologiske udvikling muliggjort, 

at energien i spildevandet udnyttes bedre end 

hidtil, og det har fl ere renseanlæg gjort brug 

af. Nogle af renseanlæggene er derfor i dag 

nettoenergiproducenter.

Samlet set har renseanlæggene firedoblet 

mængden af solgt energi i perioden 2010 til 

2017. Hertil kommer den mængde energi, 

som renseanlæggene producerer og anvender 

internt på renseanlæggene.

Det fremgår af en rapport fra Miljøstyrelsen 

(Nettoenergiproduktion i vandsektoren, Miljø-

styrelsen maj 2018), der tager udgangspunkt 

i spildevandsanlæg i Randers, Svendborg og 

Næstved og viser, hvordan de med en kombina-

tion af energibesparelser og energiproduktion 

kan forbedre energiregnskabet.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk 

Miljøpris til danske virksomheder  
Fem danske virksomheder har modtaget EU’s 

miljøpris for at fremme en bæredygtig omstil-

ling. EUs miljøpriser uddeles hvert andet år til 

de mest miljøbevidste virksomheder i Europa 

og uddeles i år for 17. gang. Miljøprisen er 

den mest prestigefyldte i EU-regi, og formålet 

er at fremme innovative og bæredygtige tiltag 

på miljøområdet. De fem virksomheder, som 

modtog priserne, skal nu ud i Europa og deltage 

i konkurrencen om den samlede europæiske 

Miljøpris. 

Den samlede europæiske konkurrence afgøres 

i Østrig til november.

De fem virksomheder er: 

• Malerfi rmaet Beck & Jørgensen A/S, der 

fik miljøprisen i kategorien ’bæredygtige 

produkter og services’ for udvikling af en 

vægmaling – CARE 5 – med både astma- og 

allergimærket ’Den Blå Krans’ og miljømær-

ket ’Svanen’

• Aduro A/S blev tildelt miljøprisen i katego-

rien ’bæredygtige produkter og services’ for 

udvikling af hybridovnen Aduro, der er Svane-

mærket og forener brændefyringens hygge 

og træpillefyringens miljøvenlige effektivitet 

på forbilledlig vis 

• Refurb ApS blev ligeledes tildelt miljøprisen 

i kategorien ’bæredygtige produkter og ser-

vices’ for projektet ’Produktlivsforlængelse 

af it’. Virksomheden opkøber afskrevet og 

udfaset it-hardware, renoverer det og sælger 

det på det almindelige marked 

• egetæpper A/S fi k miljøprisen for ’miljø-

management’ for projektet Sustainable Car-

pet Design. Egetæpper har i en lang årrække 

arbejdet med miljømanagement og med 

systematisk miljøcertifi cering, og betragtes 

derfor som førende tæppeproducent i Euro-

pa, når det kommer til bæredygtighed 

• Grundfos Biobooster A/S fi k miljøprisen i 

kategorien ’bæredygtige processer’ for udvik-

ling af DynaFilter, som er et procesudstyr til 

bæredygtigt genbrug af vand, kemi og energi 

i industrielle komponentvaskere.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk 

Substitution af skadelige stoffer - udbud
Ifølge aftalen om Kemiindsats 2018-2021 skal 

der igangsættes en ny innovationsindsats, der 

kan bygge videre på det eksisterende substitu-

tions-partnerskab ”Kemi i Kredsløb”. 

Miljøstyrelsen vil indenfor den nærmeste fremtid 

gennemføre et offentligt udbud med henblik på 

at indhente tilbud på denne indsats.

Institutioner, virksomheder og andre organi-

sationer mv., der har interesse for at indgå 

samarbejde om innovation og substitution af 

skadelige kemiske stoffer bør holde øje med 

udbudsportalen TenderKonnect, hvor udbuddet 

vil blive offentliggjort. Der vil desuden blive 

lagt nyhed om udbuddet ud på Miljøstyrelsens 

udbudshjemmeside.  

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk
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Strammere regler for udbetaling af skrotpræmier
Fremover bliver det sværere for at få dispen-

sation til skrotningsgodtgørelse, også kaldet 

skrotningspræmie, hvis man ikke står som ejer 

og har indregistreret bilen.

Det fremgår af en ny bekendtgørelse, og bety-

der, at man kun i ”helt særlige tilfælde” kan få 

dispensation fra reglen om, at skrotpræmien er 

forbeholdt den, der sidst indregistrerede bilen.

Bilforhandlere vil med de nye regler ikke læn-

gere kunne få dispensation, hvis de har købt 

en brugt bil med henblik på istandsættelse, 

men det efterfølgende viser sig, at standen 

er for dårlig, og bilen i stedet ønskes skrottet  

med udbetaling af tilhørende skrotningsgodt-

gørelse.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2018.

Bekendtgørelse nr. 618 af 28. maj 2018 om 

opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af 

godtgørelse i forbindelse med ophugning og 

skrotning af biler.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Opdateret vejledning i samfundsøkonomiske analyser på
energiområdet
Energistyrelsen har opdateret vejledningen i 

samfundsøkonomiske analyser på energiområ-

det. Vejledningen beskriver beregningsmetoden 

og valg af forudsætninger, der skal anvendes 

ved samfundsøkonomiske analyser af energi-

relaterede projekter.

 

Vejledningen er særligt anvendelig for udar-

bejdelse af projektforslag, som skal leve op til 

varmeforsyningsloven og projektbekendtgørel-

sens krav til godkendelse af varmeforsynings-

projekter. Vejledningen bygger på Finansmi-

nisteriets vejledning i samfundsøkonomiske 

konsekvensvurderinger.

Formålet med vejledningen er at sikre, at de 

samfundsøkonomiske analyser, fremstilles på 

en transparent og sammenlignelig måde og 

samtidig viser, hvorvidt projektforslaget lever 

op til det samfundsøkonomiske krav i projekt-

bekendtgørelsen. 

Målgruppen for vejledningen er forsyningssel-

skaber, rådgivere samt kommuner. 

Vejledningen er gældende fra den 6. juli 2018, 

og gælder for nye projektforslag, der indsen-

des til behandling ved kommunen fra og med 

denne dato.

Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på 

energiområdet, juni 2018, Energistyrelsen 2018.

Kilde: Energistyrelsen, www.ens.dk

Smart energi-puljen 2018 åben for ansøgninger  
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet invi-

terer interesserede parter til at søge tilskud fra 

Smart energi-puljen. Puljen støtter projekter, der 

forbedrer udnyttelsen af grøn strøm ved at inte-

grere to eller flere forskellige forsyningssektorer. 

Puljens formål er at støtte forretningsmodne 

løsninger, der går på tværs af forsyningssekto-

rer – for eksempel ved at udnytte overskud eller 

affald fra forskellige forsyninger som varme, kø-

ling, el, affald og vand. Puljen er et initiativ, der 

blev besluttet i forbindelse med udmøntningen 

af Energireserven, og den udmøntes efter EU’s 

såkaldte de minimis-forordning.

Puljen henvender sig til virksomheder, offent-

lige/private samarbejder og uddannelses- og 

forskningsinstitutioner, der arbejder med løs-

ninger inden for smart energi. Virksomheder 

kan søge enkeltvis eller i samarbejde med 

andre virksomheder og/eller offentlige parter. 

Projektholder skal være en virksomhed med 

dansk CVR-nummer.

Der ydes bl.a. tilskud til projekter, der fremmer 

smart energi enten ved udvikling og udrul-

ning af nye innovative løsninger. Modning af 

projekter, der fremmer smart energi herunder 

konkretisering af forprojekter som eksempelvis 

testcentre, platform mv. Projekterne kan også 

omfatte indsamling af data samt evaluering 

og formidling af viden og løsninger inden for 

smart energi.

For at komme i betragtning til midler fra 

Smart-energi-puljen, skal man indsende en 

ansøgning – inkl. de minimis erklæring samt 

bekræftelse på, at projektet ikke er igangsat – 

senest 24. oktober 2018. Projektet skal være 

afsluttet senest februar 2021.

Nærmere oplysninger: AC-medarbejder Janne 

Wichard Henriksen jawih@efkm.dk eller tlf. 

4172 9103. Læs mere om Smart energi-puljen 

på Energi- Forsynings- og Klimaministeriets 

hjemmeside.

Kilde: Energistyrelsen, www.ens.dk



Miljøforhold i autobranchen
Når du drifter et autoværksted er der en hel række miljøforhold du skal være opmærksom på,  
da der produceres affald, farligt affald, luftforurening, støj og/eller spildevand.

Af Mikkel Glargaard, Solrød Kommune

Solrød Kommune har udarbejdet en vejledning 

der primært henvender sig til autobranchen i 

Solrød Kommune, men kan også benyttes af 

andre brancher, der har lignende aktiviteter. 

Vejledningen oplyser om miljømæssige forhold 

i forbindelse med etablering og drift af auto-

værksteder. 

Aktiviteterne omfatter primært værksteder 

med mekaniske reparationer, pladeværkste-

der, autolakererier, undervognsbehandling og 

vaskehaller. Fælles for aktiviteterne er at der 

produceres affald, farligt affald, luftforurening, 

støj og/eller spildevand. I vejledningen bliver der 

lagt særligt fokus på fast affald, farligt affald  

og spildevand.

Anmeldelse af autoværksted
Hvis du vil etablere et autoværksted, har du 

pligt til at anmelde det til kommunen, senest 4 

uger før du forventer at starte. Hvis du ønsker 

at udvide eller ændre autoværkstedet, og det 

kan medføre øget forurening, skal du også 

anmelde det. 

Du skal anmelde aktiviteterne på ”Anmeldel-

sesskema for autoværksteder”. Skemaet kan 

findes på www.solrod.dk. 

Placering af autoværkstedet
Værkstedet skal overholde bestemmelserne, 

som fremgår af lokalplanen for det område, 

hvor du ønsker at etablere værkstedet. 

Der gælder særlige afstandskrav til forure-

ningsfølsomme områder (fx boligområder) 

for forskellige aktiviteter som er støjende eller 

stærkt støjende. 

Miljøtilsyn med autoværksteder
Solrød Kommune fører miljøtilsyn med auto-

værkstederne i kommunen. På tilsynet vil 

tilsynsmedarbejderne kigge på, om autoværk-

stedet er indrettet og drives efter reglerne i 

Autoværkstedsbekendtgørelsen. Se mere om 

miljøtilsyn med virksomheder på solrod.dk. På 

tilsynet vil vi gennemgå nedenstående.

Værkstedet
Værkstedet skal være indrettet med fast støbt 

gulv og udformet så spild kan holdes inden 

for et afgrænset område og uden mulighed 

for afløb til jord, grundvand og overfladevand. 

Hvis der er afløb til kloak i værkstedet skal 

afløbet være tilsluttet passende sandfang og 

olieudskiller. 

Pladsen foran værkstedet skal være belagt 

med tæt fast belægning, hvor der heller ikke 

må være huller eller lignende. Der skal være 

afløb til sandfang og olieudskiller, hvis der er 

risiko for spild. 

Opbevaring af olier og kemikalier 
Olie og kemikalier skal opbevares i egnede 

beholdere, som skal placeres på en oplagsplads 

med tæt belægning uden afløb og beskyttet 

mod regn, sne mv. Oplagspladsen skal være 

indrettet således, at spild kan holdes inden for et 

afgrænset område og uden mulighed for afløb 

til jord, grundvand, overfladevand og kloak. 

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier 

findes på www.solrod.dk

Affald
Erhvervsaffald skal sorteres på virksomheden 

i så mange fraktioner som muligt. Du skal 

derfor som virksomhed kildesortere dit affald. 

Du skal som minimum sikre at genanvendeligt 

PVC-affald, papir, pap, karton og papmateri-

aler og produkter heraf samt genanvendeligt 

emballageaffald af glas, plast, metal og træ, 

genanvendes.

Farligt affald

Det er vigtigt at farligt affald opbevares og 

håndteres korrekt. Farligt affald skal opbevares i 

egnede beholdere og være placeret på spildbak-

9
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ke under tag eller opbevares indendørs, hvor der 

ikke er afløb til jord, grundvand, overfladevand 

eller kloak.

Alt farligt affald skal bortskaffes af godkendt 

transportør og til godkendt modtager. Du kan 

finde listen over transportører og modtagere 

i Energistyrelsens affaldsregister. Hvis du har 

mere end 200 kg farligt affald om året, skal du 

indsamle i forskellige affaldsfraktioner. Du skal 

benytte en godkendt transportør og modtager. 

Farligt affald skal bortskaffes mindst en gang 

om året. 

Genbrugsstationen

Hvis du vil benytte Greve Miljøcenter, Ventrup-

parken 16, 2670 Greve skal du tilmelde dig 

ordningen på www.virk.dk under ”Adgang til 

genbrugsplads”. Du kan også benytte andre 

genbrugspladser efter deres tilmeldingsregler.

Du skal aflevere affaldet efter Genbrugsstatio-

nens anvisninger. Hvis du afleverer farligt affald 

på Genbrugsstationen, skal du bede om at få 

en kvittering fra pladspersonalet.

Spildevand 
Hvis du vasker biler på din virksomhed, enten 

ved håndkraft eller i automatisk vaskehal, 

kræver det en tilladelse til afledning af proces-

spildevand til det offentlige spildevandssystem. 

Det er kommunen, der giver tilladelse på visse 

vilkår. Der er blandt andet krav til, hvilke sæber 

du må benytte til vask af biler.

For at undgå at forskellige stoffer udledes til 

spildevandssystemet, skal der blandt andet, 

være sandfang og olieudskiller til at opsamle 

snavs, fedt, olie og tungmetaller fra bilerne. 

Hvis du benytter en gulvvaskemaskine, der ikke 

selv støvsuger gulvet inden vask, eller du ikke 

selv støvsuger gulvet inden vask, skal vaske-

vandet bortskaffes som farligt affald. Støvet fra 

gulvet indeholder mange tungmetaller, og der 

kan være olie på gulvet. Vandet må derfor ikke 

hældes i kloakken.

Såfremt du har opsamlet olie og fjernet støv og 

skidt fra gulvet kan gulvvaskevandet hældes i 

spildevandskloakken.

Egenkontrol
Du har pligt til at fremvise dokumentation, hvis 

tilsynsmyndigheden forlanger det, for:

• Indkøbte mængder af farve, lak, undervogns-

behandlingsprodukter, opløsningsmidler og 

fortyndingsmidler.

• Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt 

affald, herunder tømning olieudskiller og 

sandfang, samt hvor affaldet er afleveret.

• Tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af 

renseanordninger på luftafkast.

Luftforurening 
Maskinel slibning og andre aktiviteter, som giver 

støv skal foregå indendørs og med udsugning. 

Udsugningsanlægget må ikke anvendes til 

udsugning af organiske opløsnings- eller fortyn-

dingsmidler. Slibestøv skal opsamles i et egnet 

filter og afkastet herfra skal være ført mindst to 

meter over tagryg og være opadrettet.

Rensemiddeldampe, udstødningsgasser og 

svejserøg skal også udsuges fra værkstedet. 

Afkastet skal være ført mindst en meter over 

det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Slibestøv skal opsamles i et egnet filter og afka-

stet herfra skal være ført mindst to meter over 

tagryg og være opadrettet. 

Der er særlige krav til afkast og udsugning 

fra autolakererier og undervognsbehandlings-

anlæg. Du kan kontakte Teknik og Miljø, hvis 

du vil vide mere om reglerne.

Støj
Mange af de aktiviteter, der udføres på auto-

værksteder kan give støj til omgivelserne. Det 

kan være brug af højtryksrenser, trykluftsværk-

tøj, slibeværktøj og lignende. Denne slags 

aktiviteter skal udføres for lukkede porte, døre 

og vinduer.

En stempelkompressor støjer meget i sig selv,  

og skal derfor afskærmes, for at opnå en god 

lyddæmpning, så den ikke generer omgivel-

serne.

Ventilationsanlæg kan støje rigtigt meget, hvis 

lejerne bliver slidte eller dele af anlægget ”ras-

ler” løs. Det er derfor vigtigt, at man jævnligt 

tjekker, at anlægget kører optimalt. 

Der formuleres i autoværkstedsbekendtgø-

relsen, at alle støjende aktiviteter skal foregå 

indendørs for lukkede vinduer og døre. I tabel-

len nedenfor ses de to afstandskrav om støj fra 

autoværkstedet:

Aktivitet
Aktiviteter i 
tidsrummet 

Afstand til 
 forurenings- 

følsomme  
områder

Støjende kl 7-22 >20 m

Stærkt  
Støjende kl 7-22 20-100 m

 

Jordforurening
Der må ikke ske spild af olier og kemikalier, som 

kan give en jordforurening og måske en grund-

vandsforurening. For eksempel skal biler, der 

lækker olie eller andre skadelige væsker være 

placeret, så der ikke sker forurening af jord og 

grundvand. Hvis du opdager en jordforurening, 

har du pligt til at underrette Teknik og Miljø. 

Ved akutte forureninger skal der straks ringes 

til alarmcentralen på 1-1-2.

Klimaanlæg 
Hvis du servicerer airconditionanlæg, skal du 

have gennemgået et kursus hos KMO (Køle-

branchens Miljø Ordning) og have et certifikat, 

se mere på www.KMO.dk. 

Olietanke
Hvis du opstiller en ny olietank eller tager en 

olietank varigt ud af brug, skal du melde det 

skriftligt på https://www.bygogmiljoe.dk/. 

Fortsættes side 11 }
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Yderligere information
Miljøkravene til autoværksteder er beskrevet 

i bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse  

med etablering og drift af autoværksteder 

mv. også kaldet for ”Autoværkstedsbekendt-

gørelsen”.

Hvis du har spørgsmål til etablering og drift  

af autoværksteder, er du velkommen til at 

kontakte Solrød Kommune, Teknik og Miljø, 

på telefon 5618 2000, inden du går i gang 

med arbejdet. 

Regler for miljøforhold ved 
bygge- og anlægsaktiviteter
Regler for miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter i Solrød Kommune er beskrevet i en lokal forskrift. 
Forskriften giver klare regler for, hvornår der må udføres støjende eller støvende bygge- og anlægsopgaver.

Af Mikkel Glargaard, Solrød Kommune

Kravene er der egentlig ikke noget nyt i, der er 

stadig de samme krav til grænseværdier for støj 

og vibrationer samt krav til støvende og belyst 

arbejde, som der var før forskriften.

Ændringen ligger i, at det, der før var en vejled-

ning, er blevet erstattet med en forskrift. Det 

medfører en ændring i proceduren for anmel-

delse af bygge- og anlægsopgaver, der skal gøre 

den miljømæssige sagsbehandling mere smidig.

Ikke krav om anmeldelse
Når der fremover bliver givet en byggetilla-

delse, vil tilladelsen henvise til forskriften om 

miljøforhold ved bygge- og anlægsopgaver. 

Det er dog altid en god ide, at informere de 

nærmeste naboer om, at I skal i gang med at 

bygge eller lignende. 

Det er ikke nødvendigt, at anmelde bygge- og 

anlægsopgaver til kommunen 14 dage forud for 

byggeriets påbegyndelse - så længe forskriftens 

grænseværdier og arbejdstider bliver overholdt.

Grænseværdier for støj
Regler for vibrationer, støv og belysning, kan du 

finde i forskriften på kommunens hjemmeside. 

Grænseværdier for støjbidraget fra bygge- og 

anlægsaktiviteter i Solrød Kommune:

 

Dispensation
I særlige tilfælde kan kommunen give dispen-

sation fra forskriften eksempelvis af trafik- eller

sikkerhedsmæssige årsager. Dispensationen 

kan gives for en kort nærmere angivet periode 

og kræver, at der bliver søgt herom hos kom-

munens miljøteam senest 14 dage før arbejdet 

skal starte. Ansøgningen skal indeholde en 

uddybende begrundelse for, hvorfor der ønskes 

dispensation.

I tilfælde hvor kommunen giver dispensation fra 

forskriften, skal bygherren informere naboer, 

der berøres af arbejdet, om projektets karakter 

og varighed. Informationen skal ud en uge, før 

arbejdet starter.

Har du spørgsmål til forskriftens betydning for 

dit arbejde, er du velkommen til at kontakte 

Team Natur og Miljø i Solrød Kommune.

UGEDAGE TIDSRUM STØJGRÆNSER

Mandag-fredag 07.00-18.00 70 dB(A)

Lørdag 07.00-14.00 70 dB(A)

Lørdag 14.00-22.00 45 dB(A)

Søn- og helligdage 07.00-22.00 45 dB(A)

Alle dage, aften 18.00-22.00 45 dB(A)

Alle dage, nat (Spidsværdi max. 55 dB(A)) 22.00-07.00 55 dB(A)

} Fortsat fra side 10
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Opkrævning af gebyr for 
erhvervsaffald
I oktober måned udsender Solrød Kommune opkrævninger for erhvervsaffald og gebyrer for 2018.

Af Per Monberg, Solrød Kommune

Det er snart tid til at betale for brug af genbrugs-

pladsen MiljøCenter Greve, for din erhvervssæk 

til dagrenovation og for administrationsgebyret.

Bemærk, at administrationsgebyret ikke i sig 

selv giver adgang til MiljøCenter Greve eller 

andre ordninger for afhentning af affald. 

Administrationsgebyret dækker kun udgifter 

til administration af affaldsregulativer, affalds-

planer, anvisninger af affald og informationer 

m.m. samt dækning af udgifterne til databaser 

over affald, som Miljøstyrelsen står for.

Digitalpost
Alle breve og opkrævninger bliver sendt med 

digital post.

Har du spørgsmål om gebyrerne for erhvervs-

affald, så kontakt Per Monberg på teknisk@

solrod.dk

Lad Miljøavisen cirkulere blandt dine kollegaer,  
så kan flere få glæde af den.




