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Sådan håndterer du bygge-  
og anlægsaffald

Af Anne-Mette Jansen, Solrød Kommune

Når du skal nedrive, renovere eller bygge nyt, 

kan der fremkomme farligt og miljøskadeligt 

affald. Både det farlige affald og det forurenede 

affald skal du håndtere korrekt for at undgå 

skader på miljøet og sundheden og for at spare 

på ressourcer.

For at fastholde den høje genanvendelses-

procent for bygge- og anlægsaffald, er det 

nødvendigt at identificere og isolere de dele af 

bygge- og anlægsaffaldet, der kan være til fare 

for sundheden og miljøet. En sammenblanding 

vil medføre, at en større mængde ellers uforure-

net bygge- og anlægsaffald ikke kan genbruges 

eller genanvendes.

Opgaven med at identificere og klassificere de 

forskellige dele af bygge- og anlægsaffaldet 

kan være vanskelig. I orienteringshæftet kan 

du læse om regler, samt læse om typer af affald 

du skal være særlig opmærksom på. Hæftet er 

illustreret med billeder med eksempler på, hvor 

det farlige affald kan være.

4 trin til rigtig håndtering
Hæftet deler de tiltag du skal gøre op i 4 trin.

1.  Gennemgå bygningen og identificer, hvilke 

typer affald der er

2.  Anmeld dit bygge- og anlægsaffald

3.  Sorter dit bygge- og anlægsaffald

4.  Genbrug eller bortskaf dit affald korrekt

Hvert trin er detaljeret beskrevet.

I slutningen af hæftet er der opstillet, beskrevet 

og illustreret de bygge- og anlægsmaterialer, 

der kan indeholde farlige stoffer.

Du kan rekvirere orienteringshæftet 
hos Solrød Kommune
Orienteringshæftet, som Solrød Kommune 

har udarbejdet, er sammen med miljøavisen 

sendt frem til de branchevirksomheder, som vi 

vurderer af og til skal håndtere bygge- og an-

lægsaffald. Har din virksomhed ikke modtaget 

orienteringshæftet, kan du rekvirere det hos 

kommunen på aja@teknisk.dk, eller finde det 

på kommunens hjemmeside www.solrod.dk 

under virksomheder  < affald.
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Solrød Kommune har udarbejdet et orienteringshæfte, der med fokus 
på PCB, forklarer reglerne for håndtering af bygge- og anlægsaffald. 

Betonelementer med PCB-holdig fuge. Betonen genanvendes og jernet smeltes om. Sålbænk – kan indeholde asbest.

Ældre bygninger kan indeholde en lang 
række problematiske stoffer.

Eksempler på udvendige bygningsdele med 
stoffer og materialer, der skal frasorteres. 
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Affaldstjek hos 
 dagligvarebutikker
I efteråret 2013 påbegyndte Solrød Kommune en runde med affald-
stjek hos dagligvarebutikkerne i kommunen. Med gode erfaringer i 
bagagen fortsætter denne runde i 2014, hvor de resterende butikker 
besøges. 

Af Mikkel Busck,  
Solrød Kommune

Initiativet til at lave affaldstjek kommer fra Sol-

rød Kommunes affaldsplan 2009-2012(2013). 

Det er særlig møntet på dagligvarebutikker, da 

disse af og til har haft problemer med deres 

affaldshåndtering, og da andre kommuner har 

gode erfaringer med at imødekomme disse 

problemer via tilsynsrunder. 

Traditionelt tilsyn
Dagligvarebutikker er ikke omfattet af kommu-

nens ordinære miljøtilsyn, men da de genererer 

anseelige mængder affald, giver det god me-

ning at udføre et mere fokuseret affaldstjek. 

Derfor lægges der vægt på at vurdere de 

butikkernes overholdelse af lovgivningen på af-

faldsområdet - for eksempel at undgå flyvende 

affald på udendørsarealer, manglende sortering 

af lovpligtige affaldsfraktioner og uhygiejniske 

forhold fra opbevaringen. 

Genanvendelse og dialog
Affaldstjekket er dog også en kærkommen 

lejlighed til at finde potentialer for yderligere 

genanvendelse hos butikkerne. Genanvendelse 

vinder større og større indpas – mængderne 

øges og fraktionerne bliver flere. I Regeringens 

nyligt lancerede ressourcestrategi fra oktober 

2013 ’Danmark uden affald’ lægges der op 

til, at kommunerne sætter skub i sorteringen, 

øger genanvendelsen i bl.a. servicesektoren og 

forbedrer udnyttelsen af næringsstoffer i bio-

affaldet. Affaldstjekket lægger derfor også vægt 

på at tage en snak, om butikkernes erfaringer 

med genanvendelse og ønsker for fremtidens 

affaldshåndtering. 

Foreløbige erfaringer
Efter de første affaldstjek, står det klart, at 

butikkernes affaldsforhold ikke adskiller sig 

meget fra hinanden. Dette gælder i forhold 

til hvilke fraktioner, der primært udsorteres til 

genanvendelse, hvordan sorteringsprocesserne 

foregår samt hvor systematisk affaldsdata op-

samles. Nogle generelle konklusioner kan anes:

•   Der sorteres pap, glas, returpant, træpaller, 

kasser o. lign., plastemballage, inventar 

og dagrenovation. Herudover har nogle 

butikker også sortering af eksempelvis, 

håndkøbsmedicin, printertoner, blomster og 

blomsterkasser.

•   De fleste butikker har centrale afhentnings-

ordninger for de genanvendelige fraktioner.

•   De  fleste  har  pæne  og  ryddelige  forhold, 

overholder lovkrav om håndtering, opbeva-

ring mv. samt anvender affaldsgårde til opbe-

varing af affald midlertidigt inden afhentning.

•   Alle anvender pappressere og flaskebånds-

systemer til effektivisering af affaldshånd-

teringen.  

•   Ingen  butikker  har  sortering  af  bioaffald, 

men flere er indstillede på at sortere dette 

i fremtiden, såfremt lovkrav, rentabilitet og 

fornuftige afhentningsløsninger tilsiger dette.

•   Enkelte butikker har også papirsortering fra 

kontorer mv. og flere er indstillede på forsøgs-

ordninger med dette, hvor der er væsentlige 

mængder til sortering.

•   Ingen af butikkerne har systematisk registre-

ring af affaldsmængder. Dette skyldes bl.a., 

at afhentningen sker fra butikskædernes 

centraler, hvor affaldsmængder fra flere 

butikker registreres sammen. Det er dog 

et lovkrav, at indsamlerne skal registrere 

affaldsmængderne i Affaldsdataregistret, 

hvilket Solrød Kommune vil foranledige. Ved 

større systematik kan der skabes grobund for 

en mere motiveret genanvendelsesindsats.   

Hvad tager vi med?
En foreløbig konklusion på de udførte affald-

stjek bliver, at der hos butikkerne var et ønske 

om at sortere og genanvende affald både ud 

fra mere idealistiske holdninger hos nogle og 

økonomiske effektiviseringsønsker hos de fleste. 

Udfordringen bliver at skelne mellem de enkelte 

butikker og deres centrale affaldsordninger. 

Derudover står det klart, at der er masser af 

konkret viden at hente om affaldshåndteringen 

og mulighederne for forbedringer heraf i de 

enkelte butikker, selvom systematikken kan 

forbedres. Samlet set betyder det, at der burde 

være potentiale for at finde gode løsninger på 

fremtidige lovkrav og ønsker om genanvendelse 

gennem en fornuftig dialog, således at vi får en 

miljøindsats, der hvor det batter.

Charlotte fra DøgnNetto fremviser  
pap-presseren.

Plast til genanvendelse.
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Teknologi med batteribank gør 
solcelleanlæg attraktive igen
Pro Instruments nye anlæg med 
Hybrid Solar Inverter og batteri-
bank sikrer den bedste pris for 
strømmen døgnet rundt. 

Af Henrik Quist, Pro Instruments Aps, Lille Skensved

Nu sikrer en ny teknologi, at man kan igen kan 

opnå maksimalt økonomisk udbytte af strøm-

men fra et solcelleanlæg. Løsningen, der skaber 

dette gennembrud, er helt enkel. 

Strømmen gemmes, til den er mest 
værd
Det nye anlæg er forsynet med en SP3000 Pre-

mium Hybrid Solar Inverter og en batteribank, 

der gemmer overskydende strøm fra solcellernes 

høje produktion i dagtimerne, til husstanden har 

brug for den i døgnets mørke timer.

Dermed kan man få fuld glæde af sin egenpro-

ducerede strøm, og det vil være et guldæg for 

alle, der vil investere i solceller. For efter de nu-

værende regler skal strøm fra eget solcelleanlæg 

enten bruges inden for 1 time eller sælges til 

el-nettet for 1,30 kr. pr. kWh. Det betyder igen, 

at om aftenen – når husstanden har det største 

forbrug – skal man købe strøm fra el-nettet, 

hvor prisen er 2,20 kr. pr. kWh.

Et komplet el-værk døgnet rundt
Denne dyre forskel fjernes nu, og teknologisk 

er det nye anlæg et komplet el-værk. Alt styres 

automatisk. Strømmen produceret af solceller-

ne, brugen af batteribanken og behovet for at 

trække på el-nettet. Styringen sikrer, at forbru-

get døgnet rundt bliver så billigt som muligt:

Nat og morgen kan el-forbruget dækkes med 

strøm fra batteribanken. Om formiddagen 

lades batteribanken op med overskudsstrøm 

fra solcellerne. I eftermiddagstimerne lades 

batterierne yderligere op med en endnu større 

mængde overskudsstrøm. Og om aftenen kan 

hele – eller størstedelen – af el-forbruget dæk-

kes med den gemte strøm i batterierne. Evt. 

overskydende energi sælges til el-nettet. Ved 

et højt forbrug supplerer anlægget automatisk 

ved at trække på el-nettet.

God økonomi fra dag 1
Private husstande må etablere solcelleanlæg på 

op til 6 kW. Har man et sydvendt tag uden for 

meget skygge fra træer og andre bygninger – 

og ligger elforbruget mellem 2.000 og 7.000 

kWh om året – kan der med stor sandsynlighed 

tjenes penge fra dag 1 med den nye løsning fra 

Pro Instruments.

Erfaringer fra Tyskland viser, at på solrige dage 

mellem marts og oktober kan en normal familie 

få dækket næsten 100 % af den energi, de 

selv forbruger ved at vælge en løsning med 

batteribank. Anlægget har en forventet levetid 

på over 30 år og vil være tilbagebetalt efter 8-9 

år. Samlet set kan en privat husstand forvente 

et overskud på mellem 300.000 og 600.000 kr. 

i anlæggets levetid. 

Forventede levetider og fakta
Solpanelerne har en ydelsesgaranti på 25 år 

med et ydelsestab på ca. 0,5 % pr. år. SP3000 

Premium Hybrid Solar Inverter har en forventet 

levetid på 15 år, mens en batteribank har en 

forventet levetid på 10 år.

Se mere på www.pro-instruments.dk/solcelle- 

anlaeg

Så meget fylder batterierne.

Direktør Henrik Quist fra Pro Instruments.

Privat bolig med solceller.
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Madspild i kantiner 
kan begrænses
Madspild er et ressource- og miljøproblem. En undersøgelse har 
vist, at omkring en tredjedel af alle madvarer bliver serveret i 
restaurations branchen, i kantiner, fra storkøkkener mv. Samtidig 
har det vist sig, at omkring 18 kg madaffald pr. indbygger pr. år fra 
 restaurationsbranchen, kantiner, storkøkkener mv. kunne undgås.

Af Ole Lützen, Miljøavissamarbejdet

 

Madaffald kan opdeles i uundgåeligt madaffald 

og i madaffald, som kan undgås. Til den første 

gruppe hører fx æggeskaller, kaffegrums, ben 

og skræller fra nogle grøntsager. Til den sidste 

gruppe hører affald af mad, der på et tidspunkt 

var spiseligt, fx afskårne brødskiver og rester på 

serverings- og buffetfade. Men dette mad er al-

ligevel blevet kasseret – hovedsageligt på grund 

af manglende styring af fødevarestrømmen.

Det anslås, at 303.000 ton spiselige fødevarer 

hvert år kasseres i fødevaresektoren. Fra dan-

ske husholdninger kasseres 237.000 ton. Det 

samlede årlige madspild i Danmark er anslået 

til 540.000 ton. Værdien af det samlede dan-

ske madspild vurderes til mindst 8,4 milliarder 

kroner om året.

Initiativgruppe mod madspild
Der er i Danmark oprettet en initiativgruppe 

mod madspild. Gruppen har formuleret for-

skellige mål for at undgå madspild. Gruppen 

består af repræsentanter for blandt andet 

ministerier, fødevarebranchen, detailhandelen 

og kommuner.

Vejledninger til at undgå madspild
Der findes en del vejledninger om, hvordan 

storkøkkener og kantiner m.m. kan undgå 

madspild. Gennemgående for vejledningerne er, 

at de anbefaler en kortlægning af indkøb og af-

fald, at affaldet registreres, at der skal etableres 

gode håndteringsrutiner, og at medarbejderne 

skal involveres og informeres.

Nordisk ministerråd har fx i 2012 udgivet en 

vejledning om, hvordan især storkøkkener 

undgår madspild. Vejledningen indeholder en 

lang række simple råd, der let kan anvendes af 

køkkenerne. Vejledningen kan findes på: http://

www.norden.org/da/publikationer/publikatio-

ner/2012-740. 

Vejledningen indeholder praktiske tips til, hvor-

dan storkøkkener kan forhindre og reducere 

madspild og  fortæller, hvordan der kan opnås 

besparelser ved at smide mindre mængder mad 

ud  – og samtidig skåne miljøet. Vejledningen 

indeholder også råd om, hvordan arbejdet med 

at reducere madspild kan organiseres og om, 

hvordan medarbejderne kan motiveres til at 

forhindre madspild. 

Kantinen på Albertslund Rådhus har 
formindsket madspildet
Et eksempel på en kantine, der har formindsket 

madspildet, er kantinen på Albertslund Rådhus.

Kantinen besøges hver dag af mellem 100 og 

120 gæster, og madspildet fra en kantine af 

denne størrelse ville normalt være omkring 

3.000 kg om året. Kantinen på Albertslund 

 Rådhus kasserer imidlertid kun 700 kg mad-

affald om året. Størstedelen af madaffaldet 

anvendes til dyrefoder. Den lille del, der ikke 

kan anvendes som dyrefoder, bortskaffes som 

dagrenovation.

Hemmeligheden bag den lille mængde mad-

spild ligger i en effektiv udnyttelse af råvarerne. 

Næsten intet mad går til spilde. Næsten alt fra 

råvarerne anvendes i madlavningen. 

Er der alligevel mad tilovers, sælges overskyden-

de retter til kommunens ansatte som take-away 

efter lukketid. Der sælges 10-12 bakker om da-

gen, og der er stor efterspørgsel efter resterne, 

så alt bliver solgt. Mængden af madspild er også 

blevet reduceret ved, at produktionen af mad 

løbende tilpasses efterspørgslen, så der ikke 

produceres mere, end der erfaringsmæsigt er 

efterspørgsel efter.

Virksomheder er velkomne til at tage kontakt 

med Kantineleder Niels Bilbo, Albertslund 

Kommune, tlf. 4368 6868, og få råd og vej-

ledning, hvis de ønsker at undgå madspild i 

deres kantiner.

Niels Bilbo i køkkenet.

Pickles til dagens buffet i kantinen.
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PCB i lysarmaturer og  
anden elektronik
PCB er en miljøgift, der findes i betydelige mængder i byggeri. PCB findes blandt andet i elektriske 
og elektroniske komponenter. Ud over at udgøre et affaldsproblem ved nedrivning og renovering, 
kan PCB-holdige komponenter udgøre et sundhedmæssigt problem på grund af afgivelse af dampe 
til indeluften.

Af Ole Lützen, Miljøavissamarbejdet

I perioden fra omkring 1950 til omkring 1980 

blev der fremstillet blandt andet kondensatorer 

til lysstofrørarmaturer med et betydeligt indhold 

af PCB. I oktober 1986 blev import og salg af 

PCB samt genstande og apparater, der inde-

holdt PCB, forbudt i Danmark.

   

Kondensatorer
Det var imidlertid ikke alle elektriske og elektro-

niske komponenter med PCB, der blev forbudt i 

1986. Lovgivningen vedrørte kun udstyr m.m., 

hvor indholdet af PCB - fx i transformatorolie 

eller i isoleringen i kondensatorer - indholdt 

mere end 50 mg PCB pr. kg. Derfor kan der 

lovligt være importeret og anvendt udstyr med 

et indhold på op til 50 mg PCB indtil 2004, hvor 

en EU-forordning om en række skadelige stoffer 

trådte i kraft (POP-forordningen). 

EU-forordningen tillader ikke nogen grænse for 

indholdet af PCB. Produkter, der var i anven-

delse ved forordningens ikrafttræden, kunne 

dog fortsat forblive i anvendelse, og der kan 

derfor stadig findes elektriske og elektroniske 

komponenter med et indhold på op til 50 mg 

PCB pr. kg.

Lysarmaturer
De mest almindeligt forekommende kilder til 

PCB i elektriske og elektroniske komponenter 

er ældre lysarmaturer til lysstofrør. Sådanne ar-

maturer har en lang levetid, hvorfor de i mange 

tilfælde ikke er blevet udskiftet. Der kan også 

findes kondensatorer med PCB i ventilatorer, 

hårde hvidevarer, pumper m.m.

Lysarmaturer til natriumlamper og kviksølv-

lamper kan især findes i industribygninger og 

er tillige blevet anvendt til oplysning af pladser 

samt til gadebelysning.  

De kondensatorer, der sidder i lysarmaturer, 

indeholder typisk mellem 10 og 30 gram ren 

PCB. Nogle kondensatorer kan dog indeholde 

op til 100 gram ren PCB. I nogle tilfælde sidder 

kondensatoren separat i armaturet, mens den 

i andre tilfælde kan være sammenbygget med 

andre elektroniske komponenter i armaturet.  

 

Glimtændere
I lysstofrørarmaturer sider der også en såkaldt 

glimtænder (i nogle nyere modeller findes 

denne ikke). Det kan ikke udelukkes, at der kan 

være PCB i glimtænderen, men glimtændere har 

en forholdsvis kort levetid, og det må formodes, 

at de fleste glimtændere er blevet udskiftet i 

tidens løb, og derfor efter al sandsynlighed ikke 

indeholder PCB.

Bortskaffelse og indeluften
PCB’en kan skade miljøet, hvis udstyr med PCB 

ikke bortskaffes korrekt. PCB holdigt materiale 

skal bortskaffes efter de anvisninger, kommu-

nen giver.

Separat kondensator i lysstofrørarmatur. Datering på kondensator. Glimtænder med datering. Datering på kondensator.
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Imidlertid er der eksempler på, at PCB fra gamle 

lysarmaturer kan spredes i de bygninger, hvor 

de findes. Spredningen sker ved, at indkaps-

lingen af kondensatorerne med tiden bliver 

utæt, og da elektronikken ofte bliver varm ved 

brug, kan PCB’en fordampe og spredes til hele 

bygningen, hvor den fortrinsvis vil fortættes på 

kolde ydermure, lofter mv., men også findes i in-

deluften. Det kan medføre sundhedsproblemer 

for de mennesker, der færdes i bygningerne. 

Derfor bør virksomheder undersøge, om især 

lysstofrørarmaturerne indeholder PCB – og om 

kondensatorindkapslingerne stadig er tætte. 

 

Indeholder lysstofrørsarmaturerne 
PCB?
Ofte kan den størrelse lysstofrøret har, give et 

fingerpeg om, hvorvidt der er tale om armaturer, 

der indeholder PCB. Lysstofrør med en diameter 

på 16 mm sidder i armaturer, der ikke indehol-

der PCB, og nye typer af lysarmaturer indeholder 

ikke kondensatorer. Ældre armaturer med PCB 

bruger lysstofrør med en diameter på over 16 

mm. Der findes dog også nye armaturer, der 

anvender lysstofrør med en diameter på mere 

end 16 mm, så hvis det er usikkert, hvornår 

armaturerne er producerede, kan armaturerne 

Nye miljøprojekter om PCB

åbnes, og herved kan eventuelle datoer og 

andre angivelser på kondensator eller anden 

elektronik undersøges.

Hvis produktionsdatoen ikke kan fastslås, er 

det fornuftigst at antage, at armaturerne in-

deholder PCB.

Ny vejledning i høring 
Miljøstyrelsen har netop sendt et udkast til 

vejledning om PCB-holdige kondensatorer i 

lysarmaturer i høring. Udkastet findes på:  http://

hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/18596. Tit-

len er Vejledning om håndtering af PCB-holdige 

kondensatorer i lysarmaturer, Miljøstyrelsen 

2014. 

Fotos: Udkast til vejledning om håndtering 

af PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer, 

Miljøstyrelsen 2014.

PCB forurening i jord 
I projektet har det været formålet at undersøge 

udvalgte lokaliteter for PCB-forurening i jorden 

for at afklare, hvilke niveauer der findes på 

steder, hvor der pga. PCB i bygningsmassen 

er risiko for en forureningsspredning til de 

omkringliggende arealer.

Undersøgelsen blev gennemført på tre ejen-

domme med en kendt forekomst af PCB i de 

udvendige byggematerialer (fx fuger). Under-

søgelserne er udført med henblik på at belyse 

forekomsten af PCB i jorden. Der er påvist PCB 

i jorden på alle tre lokaliteter. Sammenholdt 

med kriterierne i fx Norge og Sverige overskrider 

værdierne på en af lokaliteterne kvalitetskriteriet 

for anvendelse af jorden til boligformål.

På den ene lokalitet er koncentrationen op til 

4,45 mg PCB-7/kg TS, hvilket er næsten en fak-

tor 10 højere end de hidtil højst målte værdier i 

danske jorder. Det er usikkert, hvad kilden er til 

forureningen er på stedet. Erfaringsmaterialet 

har været ret begrænset, og det vurderes, at der, 

for at give et mere sikkert billede af forekomsten 

af PCB-forurenede ejendomme, skal udføres 

undersøgelser på et større antal ejendomme.

Miljøprojekt nr. 1548, PCB forurening i jord, 

Miljøstyrelsen 2014.

Kortlægning af PCB i jord 
I en anden undersøgelse var formålet ligeledes 

at undersøge koncentrationen af PCB i den 

terrænnære jord på lokaliteter med PCB-holdige 

bygninger.  Undersøgelsen omfatter et stort an-

tal bygninger fordelt på forskellige kommuner 

og udgør dermed et væsentligt datagrundlag 

for vurdering af, om PCB i bygninger kan med-

føre en påvirkning af omgivelserne, der kan 

udgøre en risiko for mennesker og miljø.

Ved undersøgelsen er der analyseret 96 jordprø-

ver fra i alt 25 lokaliteter. De udvalgte lokaliteter 

er også undersøgt for indholdet af PCB i byg-

ningsmaterialer og indeluft. Der er konstateret 

PCB-koncentrationer over detektionsgrænsen i 

50 % af de analyserede jordprøver. Højest påvi-

ste koncentration er på 0,42 mg PCB-7/kg TS.

(I miljøprojekt 1548 var den højeste koncentra-

tion på 4,45 mg PCB-7/kg TS).

Miljøprojekt nr. 1549, Kortlægning af PCB i jord, 

Miljøstyrelsen 2014.

Kondensator i armatur til kviksølvlampe. Kondensator i armatur til natriumlampe.
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Genbrug af mursten er miljømæssigt godt

Produktionen stiger – energiforbruget falder

Et projekt fra Miljøstyrelsen fastslår, at det 

miljømæssigt er en bedre idé at genbruge 

gamle mursten til husfacader end at ned-

knuse murstenene og genanvende dem til 

vejbyggerier som vejfyld.

I projektet er der opstillet 3 scenarier; Et 

genanvendelsesscenarie, hvor gamle mur-

sten leveres til knuseværk for efterfølgende 

at blive brugt som vejfyld. Et scenarie 

hvor tilsvarende mursten genbruges som 

facadesten, og et 3. scenarie hvor mursten 

genbruges som bagsten.

Miljøprojekt nr. 1512, LCA af genbrug af 

mursten, Miljøstyrelsen 2013.

Siden 1996 har energiforbruget i industrien været faldende. Industri-

produktionen har i perioden 2007 til 2009 været faldende, men er 

steget fra 2009 til 2012.

Mellem 2009 og 2012 er industriens produktion steget med fire procent, 

mens energiforbruget i samme periode faldt med 5 procent, viser tal 

fra Danmarks Statistik.

Der er ikke en entydig forklaring på faldet i energiforbrug. Udflytning af 

produktion til udlandet har en indflydelse, men også energiselskabernes 

spareindsats har haft betydning. Alene i 2012 fandt energiselskaberne 

energibesparelser inden for produktionen svarende til 68 procent af det 

samlede fald i industriens energiforbrug i perioden 2009-12. Energi-

selskabernes spareindsats har, ifølge Dansk Energi, haft en nettoværdi 

efter investeringer på 1,8 mia.

Flere elbiler på vejene
Energistyrelsen uddeler godt 30 millioner kro-

ner til offentlige og private elbilsprojekter. Det 

betyder, at omkring 1.500 nye elbiler kommer 

på gaden, så det samlede antal kommer op på 

godt 3.000 elbiler. 

Der bliver med projekterne sat gang i fire elbils-

partnerskaber, samtidig med, at et el-baseret 

delebilsprojekt, der også støttes af Region 

Hovedstaden, vil sørge for ladeinfrastruktur til 

400 delebiler i Københavnsområdet.

•   Det  forventes,  at  Region  Hovedstadens 

elbilpartnerskab i samarbejde med private 

virksomheder og kommunerne i regionen vil 

sætte over 500 elbiler på vejene. I projektet 

indgår, at postomdelingen i hele København 

K og på Bornholm elektrificeres. 

•   I  trekantområdet  samarbejder  Dansk  Elbil 

Alliance med kommuner, virksomheder og 

organisationer om at øge antallet af elbiler 

med knap 100. 

•   Et partnerskab med et leasingfirma har udvik-

let et koncept, der er målrettet kommuner og 

virksomheder. Her forventes det, at projektet 

vil omfatte 400 nye elbiler.

•   Herudover vil 15 andre mindre  forsøgspro-

jekter også sørge for, at der kommer elbiler 

på gaden. 

I 2014 vil der være 14 millioner kroner til ud-

deling i elbil partnerskabspuljen og 5 millioner 

kroner til elbilforsøgsordningen.

Kilde: www.ens.dk/nyheder

Industriens produktion og energiforbrug 2005 - 2012. 
Kilde: Danmarks Statistik
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Solrød Kommune lægger op  
til et tættere samarbejde  
med virksomhederne
Med lanceringen af nyt informations-
materiale til virksomhederne på 
 kommunens hjemmeside vil Solrød 
Kommune hjælpe lokale  virksomheder 
med rekruttering, fastholdelse og 
 opkvalificering af medarbejdere.

Af Vinnie M. Lundsgaard, Solrød Kommune

Solrød Kommune ønsker at tiltrække og fast-

holde et godt lokalt erhvervsliv og herigennem 

sikre arbejdspladser og udvikling i kommunen. 

Derfor lancerer Jobcenteret nu et nyt informa-

tionsmateriale på kommunens hjemmeside, der 

skal øge virksomhedernes incitament til at indgå 

samarbejde med kommunen og på denne måde 

lette virksomhedernes adgang til rekruttering, 

fastholdelse og opkvalificering af kompetente 

medarbejdere.

Informationsmateriale
Informationsmaterialet er lagt ind som del af 

kommunens hjemmeside og indeholder korte 

introduktioner til de serviceydelser, som kom-

munen kan tilbyde virksomhederne i forhold 

til søgning efter medarbejdere på almindelige 

vilkår, men også hvad angår ansættelse af nye 

medarbejdere i løntilskud, fleksjob, som vok-

senlærling mv. Derudover er der information 

om mulighederne for fx mentorstøtte. Endvi-

dere kan virksomhederne finde informationer 

vedrørende muligheder for at efteruddanne 

og opkvalificere deres personale samt råd og 

vejledning ved afskedigelser og i forhold til 

fastholdelse af personale ved sygdomsforløb.

Solrød Kommune håber på, at flere virksomhe-

der vil benytte informationsmaterialet til ikke 

kun at finde information og nye medarbejde-

re, men også blive inspireret til at indgå mere 

fastlagte samarbejdsaftaler med kommunen. 

Dermed kan kommunen ikke alene yde en 

service over for kommunens virksomheder, 

men også styrke indsatsen over for kommunens 

ledige borgere.

For at finde informationsmaterialet kan du gå 

ind på kommunens hjemmeside www.solrod.dk 

og vælge Job og erhverv i menuen til venstre. 

Her finder du punktet ’Til virksomhederne’ og 

kan nu bladre dig igennem de forskellige sider i 

materialet. Du kan også gå direkte ind på: http://

www.solrod.dk/cms/site.aspx?p=8616

Hvis du har spørgsmål til informationsmateria-

let, eller hvis din virksomhed ønsker at benytte 

sig af et af kommunes mange tilbud, så kontakt 

virksomhedskonsulent Bettina Kraul i Jobcente-

ret på 3062 0108.
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Det kan betale sig at give 
 virksomheden et energitjek
KLS Grafisk Hus på Avedøre Holme har gennemgået virksomheden for mulige energibesparelser, og har 
beregnet, at virksomheden kan spare energi til opvarmning og køling for omkring 300.000 kroner om året. 
Og afskrivningstiden for både investeringer og energigennemgangen er på få måneder, så besparelsen 
kommer hurtigt virksomheden til gode.

Af Ole Lützen,  
Miljøavissamarbejdet

KLS Grafisk Hus har gennem en årrække gen - 

nem ført en række miljøtiltag, således er virk-

som heden blevet kuldioxidneutral ved at 

købe andele i DONGS vindmøller og anvende 

øre mærket vind-elektricitet. Virksomheden 

anvender desuden el-biler og herunder også 

en mindre eldrevet lastbil. KLS Grafisk Hus 

blev desuden det første CO2-neutrale trykkeri i 

Danmark den 1. januar 2009.

Besparelser på opvarmning og  
køling på 50 procent
Også på de direkte energibesparelser, har virk-

somheden gennem nogle år udført sparetiltag, 

og sparemålet på varme er 50 procent og på 

elektricitet 25 procent.

Energiscreening
KLS er med i en gruppe på 8-10 virksomheder, 

der arbejder med energireduktioner. Klimasam-

arbejde er udgangspunktet, og virksomhedens 

sidste energisparetiltag begyndte med en ener-

giscreening udført af DONG-Energy.

Ventilations-, varme- og køleanlægget var 

adskillige år gammelt og var blevet ændret 

flere gange i forbindelse med opstilling af nye 

maskiner og andre ændringer, men der var ikke 

blevet foretaget justeringer af anlægget, så det 

var optimeret til hele virksomheden. 

Resultatet af energiscreeningen førte til, at 

der blev gennemført væsentlige ændringer af 

ventilationssystemet - herunder af varme- og 

køleanlæg - og især af styringen af anlægget.

En rådgiver gennemgik virksomheden og de-

signede de mest energibesparende løsninger, 

og rådgiveren styrede selve etableringen af 

løsningerne.

Kortlægningen af energiforbruget startede 

på virksomheden i efteråret 2012, og selve 

omlægningen af systemet, herunder af styresy-

stemet, startede i april-maj i år. Det forventes, 

at arbejdet er afsluttet i september.

De væsentligste ændringer var på styreområdet.

Styring af ventilationen
Virksomheden har adskillige maskiner – især 

trykkemaskiner - der afgiver varme til omgi-

velserne. Disse maskiner skal køles, ligesom 

luften i bygningen skal nedkøles af hensyn til 

arbejdsmiljøet. For nogle år siden blev der mon-

teret et hvidt tag på bygningen for at reducere 

varmeindstrålingen om sommeren. Den nye sty-

ring af ventilations-, køle- og varmesystemerne 

betyder, at energiforbruget til køling er blevet 

yderligere reduceret.

Ventilationsanlægget er tidsstyret, så det auto-

matisk lukker ned, når der ikke er aktivitet. 

Hvis der alligevel er aktivitet uden for normal 

arbejdstid, kan medarbejderne starte anlægget 

på en tidsstyret kontakt, der slukker efter et 

forudvalgt antal timer. Det er derfor ikke muligt 

at glemme at slukke anlægget, så det fx kunne 

stå og køre i tomgang weekenden over.

Energiforbruget til ventilationsanlægget var 

inden omlægningen af systemet og etablering 

KLS Grafisk Hus på Avedøre Holme.



Rettelse af gebyr til genbrugspladsen 
I sidste udgave var der opgivet gebyrerne for 

brug af MiljøCenter Greve. Den ene beløb 

var ved en fejl opgivet excl. moms. De rigtige 

gebyrer for 2014 incl. moms er:
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Håndværker pr. bil 12.323,75 kroner

Øvrige virksomheder pr. bil 3.188,75 kroner

Klippekort pr. klip 231,25 kroner

Tilmelding til MiljøCenter Greve kan ske til 

teknisk@solrod.dk eller til Solrød Kommune, 

Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand

af den samlede styring på omkring 2.800.000 

kWh om året. Forbruget er reduceret til omkring 

det halve efter ændringerne.

Udskiftning af vandkøletårn med 
luftkøling
Før ombygningen af ventilationsanlægget, skete 

nedkølingen via et vandkøletårn. Dette tårn blev 

udskifet med et luftkøleanlæg. Herved øgedes 

elektricitetsforbruget, men vandforbruget faldt, 

og relativt omfattende vedligeholdelsesproble-

mer blev samtidig elimineret.

Besparelser på elektricitetsforbruget
Ved energigennemgangen blev der især lagt 

vægt på ventilation, opvarmning og køling, men 

også på elektricitetssiden, har virksomheden 

haft et sparemål på 25 procent i perioden 2007 

– 2013. I perioden har virksomheden opnået en 

besparelse på mellem 27 og 28 procent.

Besparelsen på elektricitet er opnået ved den 

bedre styring af ventilationen, men også ved 

montering af følere på belysningsarmaturerne, 

så der kun er lys de steder, hvor der foregår 

aktivitet. Styringen af belysningen er stadig et 

løbende projekt, der med tiden skal dække hele 

virksomheden.

Dertil kommer, at maskiner skal lukkes ned i 

pauser, der strækker sig over 15 minutter. Det 

er blevet estimeret, at standby tid i længere tid 

end 15 minutter, vil være spild af energi.

I alle kontorer, er strømforsyningen udstyret 

med el-spareskinner, og det er politikken, at 

der slukkes for PC’ere, når de ikke er i brug. 

Som et særligt tiltag, blev det – i overensstem-

melse med personalets holdning - besluttet at 

fjerne en sodavandsautomat, da det blev klart, 

at automaten brugte for mellem 4 og 5.000 

kroner elektricitet om året.

Ved anskaffelse af nye maskiner, lægges der 

vægt på maskinernes elektricitetsforbrug. 

Virksomhedens trykkemaskiner har dog en 

lang levetid, og udskiftning af maskinerne til 

nye maskiner med reduceret strømforbrug, 

før de gamle maskiner er udslidte, vurderes 

hverken at være rentabelt eller en miljømæssig  

fordel.

I løbet af september i år skal hele systemet 

testes over en 3-ugers periode. Det er de fore-

løbige estimater, at varmeforbruget er blevet 

reduceret med ca. 50 procent, og elforbruget 

i perioden 2007-2013 er blevet reduceret med 

27-28 procent.

Meget kort afskrivningstid
Den økonomiske besparelse på varmebudgettet 

er på omkring 300.000 kroner pr. år. Afskriv-

ningstiden er på 1,12 år. Imidlertid er afskriv-

ningstiden for KLS Grafisk Hus reelt bragt ned 

på omkring 3-4 måneder, idet virksomheden har 

solgt energibesparelsen til forsyningsselskabet. 

Afregningsprisen for energibesparelser ligger på 

mellem 10 og 45 øre pr. sparet kilowattime. Det 

er besparelsen det første år, der kan afregnes 

og udbetales til virksomheden. 

Det er virksomhedens anbefaling til andre 

virksomheder, at det kan betale sig at få udført 

en energiscreening. Screeningen kan normalt 

udføres af energiselskabet. Virksomheden an-

befaler desuden, at der sættes en professionel 

rådgiver til at designe og styre etableringen af 

nye løsninger.

Produktionschef Jimmy Clemmensen (tv.) og økonomidirektør Kasper Larsen ved det nye 
luftkøleanlæg på virksomheden.



Tømning af olieudskiller er 
overgået til Leif M. Jensen
Solrød Kommune har sammen med 
bl.a. Greve Kommune været på 
besøg hos Leif M. Jensen.  
Leif M. Jensen er det firma, der 
siden 1. september 2013 har stået 
for tømning af de olie- og benzin-
udskillere, som er tilmeldt den 
kommunale tømningsordning.

Af Anne-Mette Jansen, Solrød Kommune

Ved besøget blev der bl.a. fremvist, hvordan en 

pejling og tømning foregår samt, hvordan der 

kontrolleres for eventuelle utætheder. Billedse-

rien herunder viser, hvordan arbejdet udføres.

•   Brønddækslet vippes nemt til siden, når man 

har det rigtige værktøj.

•   For at pejle brønden og vurdere, hvor meget 

olie der er, anvendes en Scully olie/vand 

detector. 

•   Pejling af bundslam udføres med ”slamspa-

de”,  der  føres  til/over  bund  for  pejling  af 

slamlag.

•   Så er der klar til, at olie og vand kan suges.

•   Koalescensfiltret  bliver  kontrolleret  for  de-

fekter og skylles. 

•   Brønden bliver  fyldt med nyt vand  til  sæd-

vanligt niveau.
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