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Så skal der bekæmpes 
kæmpebjørneklo
Solrød Kommune har nu fået en indsatsplan for kæmpebjørneklo. 
Formålet med indsatsplanen er at kunne foretage en mere koordineret 
og effektiv bekæmpelse af den invasive plante. 

Af Maria Astrup Skov,  
Solrød Kommune

Kæmpebjørneklo er en invasiv planteart. Det 

betyder, at den er uønsket i den danske natur, 

fordi den breder sig voldsomt på bekostning af 

de hjemmehørende arter, som derfor forsvinder. 

Planten stammer oprindeligt fra Kaukasus og 

blev indført til botaniske haver i 1830’erne.

 

Kæmpebjørnekloens saft er giftig, og man skal 

undgå hudkontakt med planten. Plantesaften 

gør huden ekstrem følsom over for sollys, og 

hvis huden udsættes for sollys, får man alvorlige 

forbrændinger. Samtidig kan huden blive ved 

med at være følsom over for sollys i mange år. 

Det betyder også, at man skal bruge beskyttel-

sesudstyr, når man bekæmper bjørneklo.

I Solrød Kommune har både offentlige og 

private lodsejere bekæmpet kæmpebjørneklo 

i en lang årrække. Byrådet vedtog den 23. 

april 2019 en indsatsplan for bekæmpelse af 

kæmpebjørneklo i Solrød Kommune. Med den 

nye indsatsplan kan bekæmpelsen blive bedre 

koordineret og dermed mere effektiv.

Den nye indsatsplan betyder blandt andet, at 

lodsejere fremover kan få påbud af kommu-

nen, hvis de ikke bekæmper kæmpebjørneklo 

 korrekt og effektivt på egen grund. Hvis lods-

ejeren ikke lever op til sit ansvar, vil kommunen 

kunne gå ind på grunden og udrydde planter-

ne. Regningen for arbejdet vil blive sendt til 

lodsejeren.

Målet for bekæmpelsen af kæmpebjørneklo 

er, at ingen planter skal sætte spiringsdygtige 

frø, og at de enkelte planter skal dø inden for 

indsatsperioden.

De vigtigste punkter i planen er, at:

• Bekæmpelsen skal være iværksat senest 1. 

juni

• Ansvaret for bekæmpelse ligger på ejeren af 

grunden med bjørneklo

• Bekæmpelsen skal medføre, at planten dør

Uanset hvordan og hvornår planterne bekæm-

pes, må de ikke udvikle blomster eller frø. Man 

skal altså fjerne planten, inden den går i blomst. 

Det anbefales, at planterne bekæmpes ca. hver 

fjerde uge i sæsonen. Det skyldes, at planterne 

ofte går i panik efter beskæring og kan være 

hurtige til at sætte nye blomster.

Solrød Kommune foretager løbende kontrol 

for at sikre, at indsatsplanen bliver overholdt. 

Kommunen har ret til at få adgang til alle private 

arealer med bjørneklo mod forevisning af ID.

Du kan læse mere om planten og bekæmpel-

sesmetoder på Solrød Kommunes hjemmeside 

www.solrod.dk. Her kan du også finde den nye 

indsatsplan.Rodstikning.

Kæmpebjørneklo i blomst.

Kæmpebjørneklo.
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Bæredygtighed er en rigtig 
god forretning
Når man taler om bæredygtighed og ressourceeffektivitet har det ofte et idealistisk skær. Men det behøver 
ikke bære initiativerne alene. Det kan faktisk godt være en rigtig god forretning at tænke på miljøet og 
arbejde grønt og bæredygtigt. 

Af Christine Qvistorff,  
forretningsudvikler Erhvervshus Sjælland

Alle virksomheder har faktisk noget at bidrage 

med på det grønne område, og for langt de 

fleste kan det også være en rigtig god forret-

ning. Derfor har vi i Erhvervshus Sjælland også 

fokus på at hjælpe virksomheder med at imple-

mentere og udvikle grønne løsninger. Ikke bare 

fordi det er godt for vores planet, men fordi det 

kan være med til at skabe en bedre bundlinje.

Markedet efterspørger grønne 
produkter
Virksomheder er og skal også være styret af at 

lave en fornuftig bundlinje. Derfor er CO2-regn-

skabet ikke altid det, der står først for. Men man 

skal ikke tage fejl, for virksomheder bevæger 

sig derhen, hvor kunderne er. Og lige nu er 

efterspørgslen efter produkter og ydelser, der 

også har en grøn profil, i kraftig vækst.

Bæredygtighed kan bidrage på mange områder 

i en virksomhed. Helt ude hos slutbrugerne 

handler det om efterspørgslen, og der kan 

bæredygtighed i dag være et meget vigtigt 

salgsargument både for at differentiere sig fra 

konkurrenter, og så fordi det indeholder en mar-

ketingværdi. Det er et salgsargument, som kan 

gøre, at kunderne ikke bare vælger produktet 

eller ydelsen, men der er også mulighed for at 

få en højere pris for varen.

Ressourceeffektivitet er lig med  
bedre bundlinje
Kigger vi ind i selve virksomhedens produkti-

on, er der også et væsentligt bidrag. For som 

virksomhed har du basalt set tre ting, du kan 

rykke ved, hvis du vil øge indtjeningen i din 

virksomhed. Du kan sælge mere, du kan tage 

en højere pris, eller du kan mindske dine pro-

duktionsomkostninger. 

Det sidste rimer i høj grad på ressourceeffek-

tivitet. Omkostninger til råvarer kan mindskes, 

og genanvendelse af spildprodukter har for en 

del virksomheder vist sig at være en guldgrube. 

Og ny teknologi kan gøre selv det tungeste slam 

til en ny ressource til energi. Energiområdet er 

et af de steder, hvor der i de seneste mange 

år er gjort landvindinger. Kan virksomheden fx 

spare strøm, er det lig med penge direkte ned 

på bundlinjen.

Genbrug er guld
Ser vi rundt i virksomhedslandskabet, er fø-

devareindustrien et af de steder, hvor man 

virkelig har formået at tænke fuld udnyttelse 

af ressourcer. Affald fra fødevareproduktion 

bliver efter bearbejdning til andre produkter 

på supermarkedshylderne, eller ender tilbage i 

den primære produktion hos landmanden som 

foder eller gødning.

Det at tænke cirkulært er noget, som flere og 

flere industrier tænker i, og Symbiosen i Ka-

lundborg er et fantastisk eksempel på, hvordan 

restprodukter fra den ene produktionsenhed 

kan udnyttes af den anden som en værdifuld 

ressource. Alt sammen noget der giver lavere 

omkostninger og dermed større profit. Og hvis 

det samtidig kan bruges aktivt i markedsføring, 

så man kan tage en højere pris for produktet, 

og så vinder man på to fronter. 

Virksomheder i snak med forretningsudvikler Christine Qvistorff til et besøg hos Galaxe 
Thermozell i Holbæk.
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FN’s 17 verdensmål som løftestang for 
forretningsudvikling og vækst
I Erhvervshuset oplever vi, at flere og flere virk-

somheder får øjnene op for FN’s 17 verdensmål 

og ønsker at bruge dem aktivt i deres strategiske 

arbejde. Og det giver faktisk rigtig god mening, 

for udover at verdensmålene bidrager til en 

bedre verden, er de med til at udvikle og styrke 

virksomheders forretning. Verdensmålene er 

med til at gøre arbejdet med bæredygtighed 

og cirkulær økonomi meget konkret. Som en 

ekstra bonus kan det tiltrække arbejdskraft, for 

ungdommen stiller store krav til grøn omstilling.

Vi deler erfaringer på Sjælland
Derfor har vi i Region Sjælland også et særligt 

initiativ, som arbejder med ressourceeffektivitet 

og miljøteknologi. Men vi arbejder ikke alene ud 

fra en tese om at missionere det gode budskab, 

men i lige så høj grad med at dele og sprede det.

Vi afholder i løbet af året en række såkaldte 

”Share Best Practice-events”, hvor vi besøger 

virksomheder, som arbejder med området. På 

den måde deles erfaringerne helt konkret fra 

den ene virksomhed videre til den anden. Akti-

viteterne er en del af det, vi kalder Connecting 

Zealand, som vi driver i partnerskab med CLEAN 

og Agro Business Park. Indtil videre har næsten 

100 virksomheder været med på Share Best 

Practice, og vi er ikke færdige endnu.

Bæredygtighed bliver en vækstdriver
Miljøområdet er et område i vækst af tre 

årsager. For det første fordi markedet er på 

vej den vej, for det andet fordi der er penge 

at spare, og så for det tredje fordi det også 

lægger sig i slipstrømmen af teknologi og digi-

talisering. Rigtig mange virksomheder arbejder 

i dag med at digitalisere deres produktions-

flow og –processer. Det gælder lige fra den 

lille videnservicevirk somhed, som digitaliserer 

kundekontakten, til den store produktionsvirk-

somhed, som følger det enkelte produkt via 

særligt integrerede chips.

Alt sammen er det noget, der øger produkti-

viteten og konkurrenceevnen for os som land, 

samtidig med at det tilfører ekstra værdi til 

produkterne. Flere steder accelererer arbejdet 

med at være effektiv med ressourcerne. Sam-

tidig kommer der hele tiden ny teknologi, som 

forbedrer virksomhedernes muligheder både 

ift. overvågning, nedetid og effektivt energifor-

brug. Og investeringerne i teknologierne tjener 

sig hurtigt hjem.

Du kan læse meget mere om Erhvervshus Sjæl-

land og vores mange tilbud til virksomheder på 

www.ehsj.dk.

Virksomhedsbesøg hos betonproducent BBfiberbeton i Lille Skensved med fokus på digitalisering og procesoptimering.
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Mange virksomheder leverer varer i ydertimer-

ne. Det giver mindre trængsel i myldretiden, og 

lastbilerne vil ofte holde kortere tid i trafi kkøer. 

Det kan betyde mindre forbrug af brændstof 

og mindre udledning af skadelige gasser og 

partikler.

Men varelevering i ydertimerne kan ofte forstyr-

re nattesøvnen. Især kørsel til butikker i områder 

med beboelse kan ødelægge nattesøvnen, og 

mange kommuner modtager jævnligt klager 

fra borgere, der bliver generet af støj fra va-

rekørslen.

Vejledning skal skabe mere ro 
i gaderne
Miljøstyrelsen har i samarbejde med en række 

partnere indenfor transport og handel udar-

bejdet en vejledning, der skal hjælpe detail- og 

transportbranchen med støjsvag varelevering.

Støjbelastningen kan formindskes både ved 

støjsvag adfærd samt ved brug af støjsvagt 

udstyr ved varelevering. Støjen kan dæmpes 

med 10-15 dB, hvilket opfattes som mere end 

en halvering af støjen.

Restriktioner i en række kommuner
Udvidede åbningstider betyder, at detailbran-

chen er nødt til at levere varer i fl ere af døgnets 

timer herunder også tidligt om morgenen, om 

aftenen, om natten og også i weekender.

En række kommuner har indført restriktive krav 

til varelevering, og fl ere virksomheder er allere-

de i gang med at anvende støjsvagt udstyr og 

ændret adfærd ved udbringningen.

Støjsvag vareudbringning
Virkemidler
For kommunerne vil der allerede i planlæg-

ningsfasen af detailhandel, jf. planloven, 

være mulighed for at inddrage støjhensyn (fx 

afskærmning eller afstand til naboerne), så 

fremtidige støjkonfl ikter forebygges.

For eksisterende butikker vil regulering ske efter 

miljøbeskyttelsesloven. Her vil kombinationen 

af brug af støjsvagt udstyr, støjsvag adfærd og 

dialog mellem kommunen, borgere, butikker 

og leverandører være central for at reducere 

støjgener ved varelevering i ydertimerne.

For butikken og leverandøren kan det være 

hensigtsmæssigt at indtænke støjhensyn i 

forretningsmodellen, og det er væsentligt med 

en tidlig dialog mellem kommune, leverandø-

rer og butikker om mulighederne for støjsvag 

varelevering i ydertimerne.

Certifi ceringsordning
Miljøstyrelsen har i forbindelse med udarbej-

delse af vejledningen haft møder med den 

nederlandske PIEK-Keur organisation, der driver 

en ordning med certifi cering af støjsvagt udstyr 

til varelevering, som kan benyttes af butikker 

og leverandører. En certifi ceringsordning er et 

frivilligt redskab, dvs. der er ikke noget krav om, 

at certifi ceret udstyr skal bruges.

Test af støjsvag varelevering
Schulstad A/S har med succes kørt en test i 

København med støjsvag varelevering. Virk-

somheden har bl.a. investeret i tre hybridbiler 

og løftevogne, der opfylder den nederlandske 

certifi cering. Schulstad uddanner selv deres 

chauffører i støjsvag adfærd, så de fx ikke taler 

i mobiltelefon eller spiller høj musik midt om 

natten, og de ved, hvordan der leveres varer 

støjsvagt.

Bunden på virksomhedens lastbiler er lavet om, 

så støjen bliver reduceret, når varerne afl æsses.  

Hjulene på virksomhedens gaffeltrucks er sam-

tidig ændret, så de larmer mindre, når de kører 

over ujævnheder som fx brosten, og i nogle 

områder benyttes el-drevne køretøjer.

Beregninger viser, at projektet økonomisk lø-

ber rundt, da virksomheden sparer udgifter til 

brændstof og løn, fordi kørslen er mere effektiv.

Partnerskabet består blandt andet af følgende 

interessenter: KL, DI, Dansk Erhverv, Arla Foods, 

Carlsberg, Schulstad, LIDL, Dansk Supermarked 

og COOP.

Vejledningen indeholder tjeklister, der kan 

anvendes af de forskellige aktører.

Støjsvag varelevering, Vejledning nr. 32, 

Miljøstyrelsen Maj 2019

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk 
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Ny portal for indsendelse af informationer om farlige stoffer  
Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har 

lanceret en ny portal, der giver virksomheder 

mulighed for at forberede og indsende oplys-

ninger om farlige kemiske blandinger. Oplysnin-

gerne kan anvendes af giftcentre.

Portalen giver virksomhederne mulighed for at 

underrette flere medlemsstater, hvor virksom-

hederne markedsfører deres produkter med en 

enkelt indsendelse. Dette vil reducere virksom-

hedernes administrative byrde og omkostninger 

ved indgivelse af oplysninger om farlige blan- 

dinger til EHCAs portal. ECHA opkræver ikke 

gebyr for brug af portalen.

ECHAs hjemmeside: https://echa.europa.

eu/da/-/echa-releases-new-submission-por-

tal-for-poison-centres 

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk 

Rapport om mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i teglaffald 
Byggeaffald er den største enkeltfraktion af 

affald i Danmark. Målt i vægt udgør dette affald 

1/3 af Danmarks samlede affaldsmængder.

Med knaphed på ressourcer og voksende 

affaldsmænger er det vigtigt, at materialer 

genbruges og ikke kun genanvendes, således at 

fx mursten, der er teglaffald, genbruges til nyt 

byggeri fremfor at nedknuses til vejfyld og lign.

Gamle Mursten ApS renser gamle mursten til 

genanvendelse. Virksomheden har afsluttet 

projektet 'Ressourceoptimering i genanvendelse 

af teglaffaldet', som er støttet af Miljøstyrelsens 

Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrati-

onsprogram (MUDP).

I projektet er der arbejdet med to spor i forhold 

til at effektivisere udnyttelsen af teglaffald.

Et teknologisk spor med udvikling af et grov-

sorteringsanlæg til forsortering af teglfraktionen 

på byggepladsen, således at kun de bedst 

egnede teglsten transporteres til Gl. Mursten. 

Sideløbende med det teknologiske spor er der 

arbejdet med at øge kendskabet til genbrug af 

mursten bl.a. ved etablering af samarbejdsafta-

ler og partnerskaber fx med kommuner.

Gamle Mursten Aps er stort set ordreprodu-

cerende og renser og afsætter på nuværende 

tidspunkt 2-3 mio. mursten om året. Det sam-

lede markedspotentiale ligger på 47,3 millioner 

mursten i Danmark. Genanvendelsen betyder en 

besparelse på 22.500 tons udledt CO2.

I løbet af de sidste fem år har gamle mursten 

opskaleret produktionsprocesserne og leverer 

nu til store prestigeprojekter med mængder på 

op til 750.000 mursten.

Ressourceoptimering i genanvendelse af tegl-

affald, MUDP-rapport, Miljøstyrelsen april 2019.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk 

Kort nyt
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Drone skal finde skibe med for meget svovl i olien 
I tre måneder skal en drone patruljere over 

Storebælt. Dronen er udlånt af EMSA, EU’s 

sikkerhedsagentur for søfart og skal bruges 

som et middel i kampen mod udledning af 

svovl fra skibe.

På dronen er der monteret en såkaldt ”sniffer-

boks”, som gør, at den kan måle skibes udled-

ning af svovl. Dronen flyver ind i røggassen fra 

skibets udstødning, hvor den hurtigt kan sniffe 

sig frem til mængden af svovl i brændstoffet. 

Disse data bliver med det samme tilgængelige 

på land, så myndighederne kan følge op, hvis 

et skib ikke overholder kravene til svovlindhol-

det i brændstoffet. Teknologien er udviklet i 

Danmark.

Skibstrafikken er en stor bidragyder til svovlfor-

ureningen, men mens de fleste skibe og rederier 

overholder svovlgrænserne, vælger enkelte et 

billigt brændstof med højt svovlindhold, som 

belaster miljøet.

Skibe i dansk farvand kontrolleres i dag fra heli-

koptere, som måler svovlindholdet i skorstensrø-

gen og på Storebæltsbroen, hvor en svovlsniffer 

er monteret. Desuden udtager Søfartsstyrelsen 

på vegne af Miljøstyrelsen årligt ca. 150. olie-

prøver fra skibe i danske havne. Bøder for at 

overtræde svovlreglerne spænder fra 30.000 

kroner til 300.000 kroner. I alt 31 skibe er indtil 

videre blevet politianmeldt.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,  

https://mfvm.dk. 

Brug af droner til miljøopgaver
Miljøstyrelsen søger svar på, om droner med 

kameraer, lugtfølsomme sniffere og sensorer 

kan styrke tilsynet med blandt andet affalds-

deponier.

Miljøstyrelsen har derfor inviteret en række dan-

ske dronevirksomheder til at præsentere, hvilke 

opgaver, de kan løse. Blandt virksomhederne 

er både private virksomheder og forsknings-

institutioner, som udvikler laserscanninger til 

droner, fuldautomatisk landing og indsamling 

af miljødata og meget mere.

Miljøstyrelsen ser frem til at se, hvordan de 

forskellige virksomheder kan klare opgaverne. 

Anvendelse af droner til miljøopgaver kan både 

effektivisere arbejdet og reducere omkostnin-

gerne.

Miljøstyrelsen har med blandt andet en ny di-

gitaliseringsstrategi sat ekstra fart på arbejdet 

med at udvikle og implementere ny teknologi 

til styrelsens overvågning af naturen og miljøet.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk 

Foto: © creativecommonsstockphotos | Stock Free Images
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Store besparelser på energiforbruget for virksomheder 
Energistyrelsen har offentliggjort en række tema - 

sider om energieffektivisering for fremstillings- 

og produktionsvirksomheder. Eksempler og nye 

vejledninger skal hjælpe danske virksomheder 

med at komme i gang med at høste gevinsterne 

af store besparelser på energiforbruget.

De fleste danske virksomheder har et stort 

 po tentiale for at spare på energien. En kortlæg-

ning af potentialet for energibesparelser viser, at 

op mod 11 procent af erhvervslivets energifor-

brug kan spares og tjenes hjem inden for fire år.

Energistyrelsen stiller erfaringer og best prac-

tices for energieffektivisering til rådighed. 

Erfaringerne er samlet på syv temasider der 

er målrettet fremstillings- og produktionsvirk-

somheder.

Der er indsamlet erfaringer med energieffek-

tivisering vedrørende blandt andet: Inddamp-

nings-, tørrings- og destillationsanlæg, Venti-

lation og udsugningsanlæg, Køle-, trykluft- og 

vakuumanlæg, Varmegenvinding og udnyttelse 

af overskudsvarme, Ovne og smelteprocesser,  

Energiledelse og medarbejderinddragelse og 

LEAN og produktivitet.

Temasider, guides og vejledning til at komme i 

gang, samt eksempler på hvordan andre virk-

somheder har grebet deres projekter an kan 

findes på Sparenergis hjemmeside.

På de syv temasider findes 28 cases fra virksom-

heder, der har opnået kontante fordele ved at 

gennemføre energieffektiviseringer.

Kilde: Energistyrelsen, https://ens.dk/ 

Skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i større byer 
Fra sommeren 2020 kommer der færre forure-

nende dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler 

i gadebilledet i de større byer i Danmark.

 

Folketinget har vedtaget en lov om skærpede 

miljøzoner, som betyder, at ældre lastbiler, bus-

ser og varebiler ikke har adgang til København, 

Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, med 

mindre de har monteret et partikelfilter. Byerne 

bestemmer selv, om de vil indføre de skærpede 

miljøzoner. 

Miljøzoner er en del af regeringens klima- og 

luftudspil og forventes at reducere den samlede 

udledning af sodpartikler fra trafikken i de store 

byer med op til en fjerdedel.

Regeringen vil samtidig stramme håndhævel-

sen af miljøzonerne, så det bliver sværere at 

snyde med reglerne. Det sker ved at indføre 

en digital kontrol baseret på digital aflæsning 

af nummerplader. De nærmere regler for den 

digitale kontrol fremsættes i et nyt lovforslag i 

næste folketingssamling.

For at reducere forureningen fra dieselbiler, er 

der desuden indført en forhøjet skrotpræmie på 

5.000 kroner til de ældste dieselbiler, og det har 

over 10.000 bilejere indtil videre benyttet sig af.

Stramningen af miljøzonerne for dieselkøretøjer 

falder i tre trin, således, at bilerne og busserne 

i perioden 2020 til 2025 kun må have en be-

grænset alder, for at måtte køre i byerne.

Vejtransporten er kilde til ca. 30 procent af 

de samlede NOx-udledninger og ti procent af 

partikeludledningen i Danmark.

Skærpelse af miljøzonekravene til de tunge 

køretøjer og varebiler forventes at reducere 

den samlede partikelforurening fra bilernes ud-

stødning med 25 procent og reducere NOx-ud-

ledningen fra udstødningen med fem procent.

Lovforslaget forventes at give erhverv omkost-

ninger til udskiftning af køretøjer og eftermon-

tering af partikelfiltre i størrelsesordenen 160 

mio. kroner frem mod 2021.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,  

https://mfvm.dk

Kortlægning af områder for fremtidige 
havvindmølleparker 
Af energiaftalen fra sommeren 2018 fremgår 

det, at der skal igangsættes en screening af 

de danske farvande med henblik på at finde 

egnede placeringer til kommende havvind-

mølleparker.

Denne screening er nu gennemført, og ved 

screeningen er der identificeret et egnet ha-

vareal, der kan udnyttes med mindst 40.000 

megawatt el. Heraf er udpeget områder, der har 

kapacitet til 12.400 megawatt, hvilket svarer til 

ca. 12-15 vindmølleparker.

En udbygning i denne størrelsesorden vil be-

tyde, at landet kan eksportere el til en række 

andre lande.

På baggrund af kortlægningen af havvindpoten-

tialet i de danske farvande skal der opstilles mo-

deller for, hvordan der kan skabes indtægter til 

staten som følge af, at vindressourcen udnyttes, 

når havvindanlæg ikke længere behøver støtte.

Kilde: Energistyrelsen, 

https://ens.dk/ Fo
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HER FINDER DU PLADSERNE
• Miljøcenter Greve: Ventrupparken 16, 2670 

Greve. www.klarforsyning.dk 
• ARGO: 14 genbrugspladser, herunder Køge, 

Roskilde og Viby. www.argo.dk 
• Vestforbrænding: 24 genbrugsstationer på 

Københavns Vestegn og Nordsjælland, her-
under Høje Taastrup, Ishøj og Albertslund. 
www.vestfor.dk 

• Affaldplus: 20 genbrugspladser på Sydsjæl-
land og Møn, herunder Ringsted og Næstved. 
www.affaldplus.dk 

• ARC: Genbrugsstationerne i og omkring 
København og på Amager. www.a-r-c.dk 

• Norfors: 6 genbrugsstationer i det nordøstlige 
Sjælland. www.norfors.dk

Virksomheder kan vælge frit mellem 
kommunale genbrugsstationer
Som virksomhed kan du selv vælge, hvilken genbrugsstation du vil 
bruge. Du skal bare betale for adgangen.

Af: Camilla Jonassen, Solrød Kommune

Solrød Kommunes samarbejde med Miljøcenter 

Greve ophører til maj næste år, men det handler 

kun om private borgeres adgang. Virksomheder 

kan derfor stadig benytte Miljøcenter Greve 

fremover, ligesom alle andre kommunale gen-

brugsstationer kan benyttes. Her giver vi et 

overblik over kommunale genbrugsstationer på 

Sjælland, som du som virksomhed kan vælge 

at bruge. 

Betaling
Det er ens for alle kommunale genbrugsstatio-

ner, at virksomheder skal betale for at benytte 

dem. Betalingen er knyttet til nummerpladen 

på den bil, du kører ind på genbrugsstationen 

med. Hvis du betaler for flere ture på én gang, 

fx med et årskort, gælder det derfor kun for 

den ene bil, som årskortet er knyttet til. Du kan 

sammenligne priser mellem genbrugsstationer-

ne i skemaet.

Døgnåbent
Nogle genbrugsstationer tilbyder døgnåben 

adgang. Det er dog ikke alle pladser, der gør 

det. Hvis du har behov for at benytte en gen-

brugsstation uden for normal åbningstid, kan 

du finde informationer om åbningstider på de 

links, som er listet i boksen nederst i artiklen. 

Hvis du benytter en genbrugsstation uden for 

åbningstiden, kan du ikke få råd og vejledning 

til sortering. Du skal sørge for at bortskaffe dit 

affald korrekt i containerne og efterlade pladsen 

pæn og ryddelig.

Forskellig sortering
Du kan komme af med det meste på genbrugs-

stationen, men vær opmærksom på, at der er 

forskel på, hvordan der sorteres på de forskellige 

genbrugsstationer. Nogle steder er der stort og 

småt brændbart, mens andre genbrugsstationer 

har afskaffet det. Det gælder også for skiltene 

og navnene på containerne. Du kan nogle ste-

der støde på ”Udendørs træ”, hvor det andre 

steder kaldes ”Trykimprægneret træ”. Hvis du 

er på en genbrugsstation, du ikke kender, og du 

er i tvivl om sorteringen, så spørg pladsfolkene 

– de er der for at hjælpe.

PRISER 2019 
inkl. moms

PERSONBIL KASSEVOGN LADVOGN

Affaldplus Engangsbillet: 153 kr.

ARC Engangsbillet: 175 kr.
Årskort: 6.875 kr.

Engangsbillet: 275 kr.
Årskort: 13.625 kr.

Engangsbillet: 325 kr.
Årskort: 18.250 kr.

ARGO Engangsbillet: 185 kr.

Miljøcenter Greve 
(KLAR Forsyning)

Klippekort, 3 klip: 693,75 kr.
Klippekort, 10 klip: 2.312,50 kr.
Årskort: 3.188,75-12.323,75 kr.

Norfors Månedsbillet: 1.040 kr.
Årskort: 850-13.360 kr.

Vestforbrænding Engangsbillet: 125 kr.
Årskort: 1.000-8.875 kr.

Engangsbillet: 187,50 kr.
Årskort: 6.750-12.250 kr.

Engangsbillet: 250 kr.
Årskort: 11.250-20.500 kr.
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Status på miljøtilsyn med 
virksomheder og landbrug  
i 2018
I starten af hvert år gør Solrød Kommune status over sidste års miljøtilsyn med virksomhederne.  
Det samles i en tilsynsberetning, som du kan læse på www.solrod.dk.  

Af Mikkel Glargaard,  
Solrød Kommune

Al miljøregulering af virksomheder bunder i 

Miljøbeskyttelsesloven. Loven har til formål at 

forebygge og bekæmpe forurening, begrænse 

anvendelse og spild af ressourcer, fremme 

anvendelsen af renere teknologi og fremme 

genanvendelse af affald.

Team Natur og Miljø står for at udføre opsø-

gende miljøtilsyn, udarbejde miljøgodkendelser 

og håndhæve miljølovgivningen generelt i 

form af henstillinger, indskærpelser, påbud osv. 

Kommunens opgaver med myndighed inden 

for miljø knytter sig også til en række mere 

har besøgt, har taget godt i mod kampagnen 

og har en god forståelse for emnet. 

Desuden har kommunen haft fokus på auto-

værkstederne. Det betyder, at vi i Team Natur 

& Miljø har gennemgået Det Centrale Virk-

somhedsregister og har besøgt nyoprettede 

autoværksteder. Vi har i 2018 lavet en ny folder 

ud fra de erfaringer, som Natur og Miljø har 

gjort sig gennem mange år med tilsyn med 

autoværksteder. Folderen skal blandt andet 

hjælpe nye autoværksteder med at indrette sig 

efter den gældende miljølovgivning på området. 

Der har også været en artikel i Miljøavisen om 

emnet tidligere. Folderen vil fortsat blive uddelt 

i 2019 ved de kommende miljøtilsyn med auto-

værkstederne.

Målet for antal virksomhedstilsyn 
2018 
Virksomhedstilsynene er omfattet af Be-

kendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1476 af 12. 

december 2017.  Ifølge bekendtgørelsen er 

der krav om, at resultaterne fra tilsynene bliver 

offentliggjort løbende på Miljøstyrelsens portal 

Digital Miljø Administration (DMA). Her samles 

alle kommunernes tilsynsdokumenter, hvor de 

bliver gjort offentligt tilgængelige. På tilsynet 

bliver virksomhederne gjort opmærksom på, 

hvilke oplysninger der bliver offentliggjort, og 

de får senere tilsendt tilsynsrapporten og en 

minirapport.  

For hvert år gælder det, at 25 % af de god-

kendelsespligtige virksomheder skal have et 

miljøtilsyn. Ved de øvrige virksomheder, som er 

specifikke bekendtgørelser med fokus på spilde- 

vand, olietanke, affald, luftforurening mv. Ud 

over at føre tilsyn skal kommunen også udføre 

nogle kampagner om miljø på virksomheds-

området.

 

Virksomhedskampagner 
I 2018 var der en kampagne om virksomhe-

dernes håndtering af regn- og spildevand. 

Kampagnen lagde særlig vægt på at informere 

virksomhederne om mulighederne for at be-

grænse brugen af miljøfremmede stoffer i pro-

duktionen for 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 virksomheder, som kommunen 
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omfattet af bekendtgørelsen, er der krav om, at 

40 % af dem skal have et miljøtilsyn.

Hvis en virksomhed har haft en eller flere 

overtrædelser af miljølovgivningen, vil den 

virksomhed få tilsyn oftere end de virksomheder, 

hvor der ikke er konstateret overtrædelser af 

miljølovgivningen.

Vejledende tilsynsfrekvens for 2018
Pr. 31. december 2018 er der i Solrød Kommune 

• 11 godkendelsespligtige virksomheder (”bi-

lag 2”-virksomheder) 

• 27 ”bilag 1”-virksomheder og 32 autoværk-

steder (59 i alt)  

• 8 husdyrbrug over 3 dyreenheder 

Det betyder, at der hvert år skal udføres 5 ba-

sistilsyn på godkendelsespligtige virksomheder 

og 17 tilsyn på de øvrige virksomheder og 

landbrug.

Derudover kan der være prioriterede tilsyn 

(inkl. tilsyn omfattet af bekendtgørelsens § 9 

vedrørende tilsyn ved klage og lign.).

Udførte tilsyn i 2018
Nedenstående tabel viser antallet af tilsyn på 

de forskellige kategorier af virksomheder og 

landbrug i Solrød Kommune fra 2018.

Det ses af tabellen, at Solrød Kommune opfylder 

kravene for målopfyldelse i 2018 i henhold til 

reglerne i bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Samlet set blev der i 2018 gennemført 5 tilsyn 

på listevirksomheder og 18 tilsyn på virksomhe-

der/landbrug omfattet af tilsynsbekendtgørel-

sen. Der blev dog ikke udført nogle tilsyn med 

landbrugene i 2018.

Miljøforholdene på bilag 1-virksomhederne i 

2018 var generelt tilfredsstillende, og der blev 

ikke konstateret forhold, som ikke var i overens-

stemmelse med miljølovgivningen.

Herudover har Team Natur og Miljø udført 

flere tilsyn ved eksempelvis svømmehal, affald 

og jordforurening. De mange nye anlægsar-

bejder ved etablering af nye boligområder har 

betydet en række klager over, at entreprenører 

påbegyndte arbejdet tidligt på dagen, samt 

klage over lys fra arbejdspladsen. Klagerne er 

efterfølgende blev løst med en dialog mellem 

bygherre og entreprenør. 

Miljøgodkendelse til Solrød Biogas
Team Natur og Miljø står også for at lave miljø-

godkendelser, og i foråret 2018 ansøgte Solrød 

Biogas om tilladelse til at etablere 2 pasteurise-

ringstanke, samt tilladelse til at øge anlæggets 

biomassekapacitet. Udvidelsen krævede et 

tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse. Med 

etablering af pasteuriseringstankene vil Solrød 

Biogas fremover kunne modtage kildesorteret 

organisk affald. Afgørelsen blev meddelt i april 

2018.

Tilsyn med autoværksteder
Autoværksteder skal anmeldes, når de oprettes 

eller bliver udvidet. Autoværksteder reguleres 

efter Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindel-

se med etablering og drift af autoværksteder. 

Der er i alt 32 anmeldte autoværksteder i 

kommunen.

Team Natur og Miljø foretog i 2018 et opsøgen-

de arbejde med at kontakte autoværksteder, 

som ikke har anmeldt etableringen og som 

ikke fremgik af vores database. Placering af 

de enkelte autoværksteder fremgår af Solrød 

Kommunes tekniske kort. Oplysningerne træk-

kes fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR), 

og opdateres dagligt. Desuden har vi en aftale 

med Greve /Solrød Erhvervs-Service, som hvert 

kvartal sender oplysninger om nye virksomheder 

i Solrød Kommune. 

Generelt er forholdene på autoværkstederne 

fine, og de få steder der har problemer, løser vi 

det med dialog med virksomheden. Autoværk-

stederne vurderes at have god fokus på miljø-

forhold og stor viden om, hvordan et værksted 

indrettes og drives miljømæssigt forsvarligt, 

Brugerbetaling
Brugerbetaling bliver opkrævet hvert år i no-

vember. Miljøstyrelsen havde fastsat timetaksten 

for tilsyn for 2018 til kr. 322,49. Team Natur og 

Miljø har opkrævet ca. 16.000 kr. i brugerbeta-

ling for 2018 for teamets tilsynsarbejde.

Tabel: Tilsynsfrekvens virksomheder og landbrug 1.1.2018 – 31.12.2018

Virksomheder & Landbrug Antal virksomheder Udførte tilsyn  

Godkendelsespligtige jf. bilag 2 11 5

Virksomheder & landbrug Antal virksomheder Udførte tilsyn  

Bilag 1 og autoværksteder
§ 10 og husdyrbrug > 3 DE

67 18
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Erhvervsaffalds
gebyret er afskaffet 

Af: Camilla Jonassen, Solrød Kommune 

Folketinget har besluttet, at kommunerne fra 

2019 ikke længere skal opkræve erhvervsaf-

faldsgebyr fra virksomheder i kommunen. Det 

er det gebyr, der plejer at komme én gang om 

året, og som virksomheden kan søge fritagelse 

for, hvis den ikke producerer affald eller har en 

lav omsætning. 

Der er endnu ikke lavet præcise regler for, hvad 

gebyret bliver erstattet af i fremtiden. I 2019 og 

fremover vil kommunernes udgifter til admini-

stration af erhverv blive dækket af et bloktilskud 

fra staten på 50 mio. kr. om året.

Men derudover forventes der at komme nye 

gebyrer, der skal dække anvisninger af erhvervs-

affald og jordflytninger. Det betyder, at det er 

de virksomheder, der bruger kommunen til at 

anvise, som også kommer til at betale for det. 

De nye gebyrer er ikke på plads endnu, men 

Energistyrelsen arbejder på det. Når de er på 

plads, vil vi skrive om det her i Miljøavisen.

Bemærk, at dette gebyr ikke har noget med 

genbrugsstationer eller dagrenovation at gøre. 

Din virksomhed skal stadig betale for adgang til 

genbrugsstationen og for afhentning af affald.

Fra i år får du ikke længere en opkrævning på erhvervsaffaldsgebyret i 
din virksomheds e-boks.




