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Ny bekendtgørelse om miljøtilsyn

Af Mikkel Busck,  
Solrød Kommune

Selvom den nye bekendtgørelse omstrukturerer 

myndighedernes tilsynsarbejde markant, kom-

mer det ikke til at betyde store ændringer for 

de virksomheder, der modtager tilsyn. 

Ny struktur for kommunens tilsyn
I Solrød Kommune har vi gennem de sidste 

år arbejdet systematisk med vores miljøtilsyn, 

således at vi i dag har en opdateret og let 

tilgængelig viden om miljøforholdene på de 

virksomheder, der er omfattet at reglerne om 

miljøtilsyn. Udover at dette er med til at lette 

tilsynsarbejdet til fordel for os og virksomhe-

derne i det daglige, forventer vi også, at det 

letter overgangen til de ændringer, som den 

nye bekendtgørelse medfører. 

Bekendtgørelsen indeholder en række forskel-

lige tidsfrister for de nye regler. Derfor er nogle 

af de nye elementer allerede implementeret 

i tilrettelæggelsen af tilsynsarbejdet, mens 

andre elementer vil blive inddraget løbende. 

De vigtigste ændringer omhandler tilsynsplan, 

tilsynsfrekvens, miljørisikovurdering, tilsynskam-

pagner og offentliggørelse af tilsynsrapporter. 

Tilsynsplan
Kommunerne skal fra i år offentliggøre en 

tilsynsplan, som minimum skal opdateres hvert 

fjerde år. Solrød Kommunes tilsynsplan kan 

findes på www.solrod.dk. Planen var i offent-

lig høring i sommers, og større ændringer til 

planen vil i fremtiden også komme i høring. 

Tilsynsplanens nuværende indhold fremgår 

af boksen nedenfor. På sigt kan tilsynsplanen 

blive videreudviklet med henvisninger til særlige 

temaer og indsatser på miljøområdet for derved 

at skabe synergi mellem tilsynene og planlæg-

ningen på andre områder såsom spildevand, 

klima, affald, natur mv. 

Tilsynsfrekvens
Tidligere har der været krav til, at alle mindre 

virksomheder såsom auto- og maskinværk-

steder skulle have planlagte tilsyn minimum 

hvert 4. år og større godkendelsespligtige virk-
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Den 22. maj i år blev ’Bekendt-
gørelse om miljøtilsyn’ offentlig-
gjort. Med den nye bekendtgørel-
se samles og lovfæstes reglerne 
for miljøtilsyn på virksomheder.

Hvad betyder det for din virksomHed? 
Samlet set, kan de konkrete ændringer for en mindre industrivirksomhed i Solrød opsummeres 
til at være:
•   Ny frekvens for mindre deltilsyn. Mens det samlede basistilsyn fortsat vil være hvert 3.-4. 

år, vil virksomheden afhængigt af den vurderede miljørisiko og årets  tilsynskampagner 
også få mindre, men målrettede deltilsyn.

•   Offentliggørelse af tilsynsrapporter. 

I fremtiden skal en række oplysninger fra miljø tilsynet offentliggøres digitalt.  



somheder minimum hvert 3. år. Med den nye 

bekendtgørelse skal de mindre virksomheder 

have et samlet basistilsyn hvert 1.-6. år og de 

godkendelsespligtige hver 1.-3. år. I praksis vil 

der dog ikke være nævneværdige forskelle på, 

hvor ofte den enkelte virksomhed får et samlet 

planlagt tilsyn i fremtiden, da vi i Solrød ønsker 

at fortsætte den systematik, som vi har opar-

bejdet hidtil. Derudover skal der føres en række 

yderligere deltilsyn, førend kommunen kan leve 

op til sin tilsynsforpligtelse hvert år. 

Miljørisikovurdering
I den nye bekendtgørelse stilles der krav til, at 

alle tilsynspligtige virksomheder risikovurderes 

i forhold til deres lovlydighed, systematik i mil-

jøarbejdet, geografiske beliggenhed ift. sårbare 

områder for grundvand og en række konkrete 

miljøforhold med hensyn til potentiel forurening 

af jord, luft og vand. I Solrød Kommune har vi 

således gennemgået alle relevante virksomhe-

der på baggrund af vores tilgængelige viden og 

erfaringer fra tidligere miljøtilsyn. Disse oplys-

ninger har vi inkorporeret i et system, hvor vi 

løbende kan opdatere de enkelte virksomheders 

status efter miljøtilsynene. Denne risikovurde-

ring skal Solrød Kommune for fremtiden bruge 

til at prioritere tilsynsindsatsen. Konkret betyder 

det, at de virksomheder, der vurderes at udgøre 

en højere miljørisiko, oftere vil få deltilsyn, mod-

sat dem der vurderes at udgøre en lavere risiko. 

Disse deltilsyn vil typisk være fokuseret på de 

specifikke miljøforhold, der har betydning for 

den højere risikovurdering.    

Tilsynskampagner
Fra 2014 skal kommunerne udføre to tilsyns-

kampagner om året på de relevante tilsynsplig-

tige virksomheder. Kampagnerne kan have 

forskelligt fokus og eksempelvis være rettede 

mod en branche, en potentiel forureningskilde, 

indretning af oplagspladser for kemikalier, ren-

seforanstaltninger fra støvgenererende aktivite-

ter, udledning af spildevand m.fl. Kampagnerne 

kan også være tværgående og i samarbejde 

med andre afdelinger indenfor kommunen 

eller være koordineret med andre kommuner. 

En del af disse tilsynskampagner vil vi i Solrød 

igangsætte på baggrund af den ovenfor nævnte 

risikovurdering. Det vil eksempelvis betyde, at 

hvis der er flere virksomheder i kommunen, der 

har større mængder af olie og kemikalier, kan en 

tilsynskampagne rettes mod disse virksomheder, 

som hver især vil få et mindre deltilsyn specifikt 

rettet mod det givne oplag.  

       

Offentliggørelse af tilsynsrapporter          
Efter miljøtilsynet udarbejder Solrød Kommune 

en tilsynsrapport, der ledsaget med et følge-

brev, sendes til virksomheden. Følgebrevet 

opsummerer eventuelle håndhævelser overfor 

virksomheden, mens tilsynsrapporten beskriver 

virksomhedens miljøforhold mere indgående. 

Som noget nyt skal tilsynsrapporten, relevante 

egenkontroller og eventuelle håndhævelser 

offentliggøres digitalt efter at have været i 

høring hos virksomheden. Solrød Kommune 

forventer at påbegynde dette i løbet af 2015. 

Offentliggørelsen vil ske i overensstemmelse 

med offentlighedsloven, forvaltningsloven og 

lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Du kan læse mere i ’Bekendtgørelse om miljø-

tilsyn’ nr. 497 af 15. maj 2013. Du er også 

velkommen til at kontakte Teknik og Miljø for 

yderligere informationer på telefon 5618 2000 

eller teknisk@solrod.dk.
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MiljøCenter Greve 2014  
– nu med klippekort
Fra 1. januar 2014 bliver det muligt for virksomheder at købe klippekort til MiljøCenter Greve.  
Som virksomhed kan du dermed enten købe klippekort eller tilmelde dig abonnementsordningen.

Af Anne-Mette Jansen,  
Solrød Kommune

Efter ønske fra flere virksomheder er det politisk 

blevet besluttet, at det nu skal være muligt at 

benytte MiljøCenter Greve enten med abonne-

mentsordning eller med et klippekort. Det bety-

der, at MiljøCenter Greve nu bliver attraktiv for 

virksomheder, der kun har brug for at komme 

på genbrugspladsen få gange om året.

Prisen i 2014
Gebyrerne for brug af MiljøCenter Greve i 2014 

incl. moms:

Håndværker pr. bil 12.323,75 kroner

Øvrige virksomheder pr. bil 3.188,75 kroner

Klippekort pr. klip 185,00 kroner

Tilmelding 
Virksomheder der ønsker at benytte MiljøCen-

ter Greve i 2014 skal henvende sig til Solrød 

Kommune.

Tilmelding skal ske inden d. 17. december 

for, at tilmeldingen er gældende pr. 1. januar 

2014. Ved tilmelding skal oplyses cvr- nummer 

og p-nummer for virksomheden samt registre-

ringsnummer for de tilmeldte biler. Desuden skal 

virksomheden oplyse, om det er abonnements-

ordning eller en klippekortsordning.

Tilmelding til MiljøCenter Greve kan ske til 

teknisk@solrod.dk eller til Solrød Kommune, 

Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand
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Industriel Symbiose
Én virksomheds affald en anden virksomheds ressource.

Af Mette Skovbjerg,  
Symbiose Center 

 

Hvorfor betale for at bortskaffe affald eller 

reststrømme fra produktion - når det kan 

sælges som råvare eller hjælpestof til en an-

den virksomhed i lokalområdet? I et symbio-

sesamarbejde kan din virksomhed omdanne 

affaldsfraktioner til salgbare biprodukter, og 

dermed konvertere en affaldsomkostning til en 

profitabel forretning. 

Måske er det kun de færreste der ved det, men 

affald eller restfraktioner kan faktisk være en 

rigtig god forretning. Kalundborg er verdens-

kendt for sin industrielle symbiose, hvor ni 

offentlige og private partnere udveksler rest-

fraktioner fra industriproduktionen til gensidig 

økonomisk og miljømæssig fordel. De fraktioner 

der udveksles er fx gips, gas, varme, damp, slam 

eller andet, som fysisk kan transporteres fra en 

virksomhed til en anden. En restfraktion fra 

én virksomhed bliver på den måde en anden 

virksomheds råvare – og det er godt for både 

økonomien og miljøet.

Kalundborg Symbiosis er ikke bare den første 

af sin slags, men er også en af de største og 

mest velfungerende. Samarbejdet i symbiosen 

har eksisteret i mere end 40 år, og hele tiden 

har den industrielle symbiose været under ud-

vikling. I dag udveksles og transporteres mere 

end 30 fraktioner mellem virksomhederne, 

hvilket også er med til at give byen sit særpræg 

med de mange grønne rør, der løber mellem 

symbiose-partnerne. 

Men det er ikke kun virksomheder i Kalund-

borg, der kan indgå symbiose-samarbejder. 

Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med de fem 

regioner nedsat en national task force, der 

tilbyder gratis ressourcetjek for virksomheder 

i hele landet med det formål at matche nye 

virksomheder i industrisymbioser. Og task 

forcen leverer allerede resultater. En række nye 

industrisymbioser er allerede identificeret i fx 

Aalborg såvel som i Faxe. 

Vil du på din virksomhed have et gratis res-

sourcetjek, eller vil du vide mere om task 

forcen og Erhvervsstyrelsens program Grøn 

Industrisymbiose, kan du læse mere her: www.

groenomstilling.dk
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Hjælp til energi- 
besparelser
Energistyrelsen har lanceret SparEnergi.dk, som skal vise 
energiforbrugerne vej til gode,  økonomiske energiløs-
ninger og tilbyde råd og vejledning om at få mere ud af 
energien. De værktøjer m.m., som Energistyrelsen har 
lagt på hjemmesiden, kan fx anvendes, når virksomheden 
skal udarbejde en  handlingsplan for energibesparelser.

Af Ole Lützen, Miljøavissamarbejdet

På hjemmesiden findes råd og vejledning om 

energibesparelser indenfor forskellige områder, 

fx Bygninger, Processer, Varme m.m. Indenfor 

hvert område er der desuden links til yderligere 

information, og der er en række værktøjer, som 

gør det lettere for virksomheder at udarbejde 

planer for energibesparelser og beregne kon-

sekvenserne af planlagte tiltag. 

Værktøjerne omfatter følgende områder:

•  Adfærdskampagner

•  Tjeklister

•  Kravspecifikationer

•  Se elforbrug

•  Vejledninger

•  Beregnere

•  Salg af energibesparelser

•  Valg af rådgivere

•  CO2 og klimaforhold

I de forskellige værktøjer findes der detaljerede 

beskrivelser af, hvordan man kan gennemføre 

og beregne de tiltag, man påtænker at udføre.  

Værkstøjet Se elforbrug gør det muligt for 

virksomheden at følge elforbruget direkte fra 

en hjemmeside, og under Tjeklister findes en 

lang række lister, der gør det lettere at under-

søge, om driften af anlæg og maskiner foregår 

energimæssigt optimalt. 

Under Beregnere er der et lys-diagnoseværk-

tøj, der kan sikre, at alle relevante oplysninger 

til beregning af et optimalt belysningsanlæg 

tages med, og det anslås, at der kan spares op 

til 50 procent på belysningen. Værktøjet er et 

Windows-baseret pc-værktøj, der kan bruges 

af virksomheden selv eller af virksomhedens 

lysleverandør.

Under CO2 og klimaforhold kan virksomheden 

beregne CO2 emissionen fra virksomheden samt 

se eksempler på, hvad andre virksomheder har 

gjort for at nedbringe CO2 emissionen.

Smid ikke maden væk
Der er samlet set et større madspild i fødevaresektoren end fra de danske husholdninger. Det fremgår af en 
rapport, som den grønne tænketank, CONCITO, har udarbejdet i 2011 i samarbejde med Fødevareministeriet. 

Af Dorte Nejrup, Miljøavissamarbejdet

Ifølge rapporten anslås det, at der hvert år kas-

seres 303.000 ton spiselige fødevarer i fødeva-

resektoren, mens der fra danske husholdninger 

kasseres 237.000 ton. Værdien af det samlede 

danske madspild blev vurderet til mindst 8,4 

milliarder kroner om året.

Der er flere initiativer, der forsøger at gøre noget 

ved problemet. FødevareBanken er en forening, 

hvor langt hovedparten af medarbejderne ar-

bejder som frivillige. Organisationen har siden 
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Fedt kan stoppe 
 kloaksystemet til
Virksomheder, der udleder spildevand med fedt eller vegetabilske eller 
animalske  olier, skal have en fedtudskiller monteret på kloakledningen  
til spildevandssystemet, så der ikke kommer fedt eller olier ud i det 
offentlige kloaksystem. 

Af Ole Lützen,  
Miljøavissamarbejdet

Fedt og olier kan tilstoppe kloakledningerne og 

give driftsproblemer på spildevandsanlæggene. 

Desuden kan fedt og olier tiltrække rotter og 

give anledning til lugtgener.

Hvilke virksomheder skal have en 
fedtudskiller ?
Alle virksomheder, der udleder fedt og olie 

med spildevandet, skal have en fedtudskiller 

monteret på kloakledningen. Det er fx bagerier, 

restauranter, cafeer, pizzeriaer, storkøkkener, 

levnedsmiddelvirksomheder, slagtere, kantiner 

med flere.

Hvor skal udskilleren være monteret ?
Fedtudskillere skal være monteret på virksom-

hedens egen kloakledning, så  fedt og olier 

ikke kan nå ud i det offentlige kloaknet. Oftest 

er udskilleren monteret udendørs med en ad-

gangsbrønd, men den kan også være monteret 

et andet sted. Der skal være let adgang for 

det køretøj, der skal tømme udskilleren. Der 

må kun ledes fedtholdigt spildevand fra føde-

vare produktionen gennem udskilleren. Der må 

ikke udledes sanitært spildevand gennem en 

fedtudskiller.

Tømning af fedtudskilleren
Fedtudskilleren skal tømmes og renses efter 

behov. Tømningsbehovet afhænger af fedtud-

skillerens kapacitet og af mængden af fedt og 

olie, der opsamles i udskilleren. Tømningsbeho-

vet og behovet for rensning kan også påvirkes  

af eventuelle lugtgener fra forrådnelse med 

mere.

Tømning  skal  foretages  af  en  registreret  ind

samler/slamsuger, som kan findes i Affalds-

registret.

Etablering af fedtudskiller
Etablering af en fedtudskiller skal anmeldes til 

kommunen. Fedtudskilleren skal være korrekt 

dimensioneret, hvorfor dimensioneringsbereg-

ning fra leverandør eller rådgiver vedlægges 

anmeldelsen. Etableringen skal udføres af en 

autoriseret kloakmester.

2009 dagligt samlet overskudsmad ind hos 

grossister, supermarkeder, producenter m.fl. 

Maden køres til sociale hjælpeorganisationer og 

projekter, der hjælper børn, kriseramte mænd 

og kvinder, hjemløse, beboere på asylcentre, 

stofmisbrugere, psykisk syge mv.

Foreningen distribuerer over 30 tons fødevarer 

hver eneste måned. En del af udgifterne til at 

distribuere fødevarerne som fx til biler, benzin, 

forsikring med videre dækkes af modtageror-

ganisationerne, resten betales af private fonde, 

sponsorater og satspuljemidler. I dag donerer 

en lang række virksomheder regelmæssigt 

fødevarer. Listen over virksomheder kan ses på 

www.foedevarebanken.dk.

Ønsker I at donere fødevarer?
Hvis din virksomhed også har fødevarer i over-

skud, kan det doneres til FødevareBanken. Det 

vil foregå ved, at I sætter fødevarerne til side, 

og foreningen afhenter dem og sørger for, at 

de bliver videredistribueret. Ud over at gøre 

en god gerning vil du samtidig spare penge til 

renovation. 

Som udgangspunkt er FødevareBanken inte-

resseret i at modtage alle slags varer. Her er 

nogle eksempler:

•   Frugt og grønt

•   Brød

•   Mælkeprodukter

•   Alle varer, som har en ubrudt emballage, fx 

glas, dåser eller i poser

•   Varer,  som  ikke  har  overskredet mindste 

holdbarhedsdato (men er tæt på)

•   Generelt varer, som du selv ville spise

Du kan kontakte Anders Balsby, tlf. 2537 5901 el-

ler via mail anders.balsby@foedevarebanken.dk  

for at høre nærmere om, hvilke muligheder 

der er.

Hvordan virker en fedtudskiller?
En fedtudskiller er en tank, hvor fedtet, på 
grund af lavere massefylde end vandets, vil 
lægge sig på overfladen. Tankens konstruktion 
forhindrer, at fedtet ledes ud med spildevan-
det. Udskilleren tømmes og renses gennem 
dækslet.



8

Danmark uden affald  
- regeringens ressourcestrategi
I oktober i år udkom regeringens ressourcestrategi for affaldshåndtering med den ambitiøse titel  
”Danmark uden affald”. Ressourcestrategien er forløberen til en national ressourceplan for 
affaldshåndtering.

Af Ole Lützen, Miljøavissamarbejdet

 

Ressourceplanen for affaldshåndteringen skulle 

efter miljøbeskyttelsesloven have været klar 

senest den 1. januar 2013, men Miljøministeriet 

forventer først, at den vil foreligge i slutningen 

af 2013.

At Danmark skulle blive helt uden affald, som 

strategiens titel antyder, forventes dog ikke, 

idet det i ressourcestrategien er anført, at affald 

stadig vil forekomme. Men det er hensigten, at 

der skal ske en bedre udnyttelse af ressourcerne 

i affaldet, end det er tilfældet i dag, så mindre 

mængder forbrændes og deponeres. 

Ifølge ressourcestrategien kan der være et 

potentiale i at genanvende mere affald fra virk-

somhederne. Det kan både være ved at sortere 

og genanvende affaldet, men det kan også 

være ved, at materialer, som fx er overskydende 

ressourcer i én virksomhed, finder anvendelse i 

en anden virksomhed. Se artiklen på side 5 om 

Industriel symbiose.

Genanvendelsen af papir-, pap-, glas-, metal- og 

plastemballage fra servicesektoren skal forøges 

med en fjerdedel. I dag genanvendes ca. 53 

procent. Det forventede niveau er - ifølge stra-

tegien - 70 procent i 2018. 

Det organiske affald fra restauranter, daglig-

varehandel mv. skal efter strategien indsamles 

og udnyttes til biogas. I dag indsamles ca. 17 

procent. Det forventede niveau er 60 procent 

i 2018. 

Også shredderaffald – affaldet, der opstår 

ved neddeling af biler og andet metalholdigt 

affald – forventes ifølge strategien, at skulle 

udnyttes bedre. Således forudses det, at der i 

2018 sorteres og genanvendes mere og bedre 

shredderaffald, og at der til den tid højst depo-

neres 30 procent af shredderaffaldet, mens 70 

procent nyttiggøres med minimum10 procent 

materialegenanvendelse. I dag deponeres næ-

sten alt shredderaffald. Hvorvidt målene om 

shrederaffald nås, må dog vurderes med en vis 

skepsis, idet de nationale affaldshåndterings-

planer gennem de sidste 15 år har indeholdt 

hensigtserklæringer om en bedre udnyttelse 

af ressourcerne i shredderaffaldet, uden at der 

er blevet ændret væsentligt på håndteringen 

af dette affald.

Ifølge strategien vil der som nævnt, fremkomme 

en national ressourceplan for affaldshåndtering 

med tilhørende miljøvurdering. 

Stadig ifølge strategien, vil regeringen endvidere 

fremlægge en strategi om affaldsforebyggelse, 

som vil sætte fokus på ressourceeffektivitet 

og affaldsforebyggelse og sikre en samlet og 

konkret indsats.

Ifølge miljøbeskyttelsesloven skal regeringen 

have udarbejdet en national affaldsforebyg-

gelsesplan senest den 12. december i år. Hvis 

denne plan skal baseres på ovennævnte stra-

tegi for affaldsforebyggelse, der endnu ikke 

er publiceret, kan det dog – også her – blive 

vanskeligt at overholde lovens frist for planens 

udarbejdelse. 
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VE til proces - ny tilskuds-
ordning til virksomheder
Går du og tænker på at udskifte virksomhedens gamle oliefyr med et nyt vedvarende energianlæg til 
 procesformål, er der for nylig kommet en ny mulighed for at få statstilskud til konverteringen.

Af Mikkel Busck,  
Solrød Kommune

Den 1. august i år startede en ny støtteordning 

til virksomheder, der ønsker at konvertere deres 

procesenergi til vedvarende energi eller fjern-

varme. Støtteordningen er en konsekvens af 

Energiaftalen, som et bredt flertal i folketinget 

indgik i foråret 2012. Med denne aftale blev der 

bl.a. afsat 3,75 mia. kr. til at støtte konvertering 

af procesenergi fra fossile brændsler såsom kul, 

olie eller gas til vedvarende energi eller fjernvar-

me. Tilskudsordningen beror lovgivningsmæs-

sigt på ’Lov om tilskud til at fremme vedvarende 

energi i virksomheders produktionsprocesser’ nr. 

607 af 12. juni 2013. 

Hvem kan søge?
Alle virksomheder, der anvender fossile brænd-

sler og elektricitet til procesformål, kan søge. 

Det gælder industri, landbrug samt handel- og 

service. Virksomhedens forbrug af disse ener-

gikilder skal dog være tilbagebetalingsberet-

tiget efter afgiftslovene for den pågældende 

energikilde, og moms på energiforbruget skal 

være fradagsberettiget. Virksomheder kan søge 

hver for sig, men der er også mulighed for, at 

en gruppe af virksomheder søger støtte til et 

fælles projekt. 

Hvad går tilskuddet til?
Tilskuddet gives som investeringsstøtte til kon-

vertering af anlæg fra fossile brændsler til ved-

varende energi, såsom biomasse, varmepumper, 

solfangere, solceller, vindmøller og biogas. Det 

betyder, at du kan søge støtte, hvis din virksom-

hed eksempelvis anvender afgiftspligtig elek-

tricitet til at producere en vare eller bruger olie 

til at opvarme eller køle produktionsrelaterede 

anlæg såsom malerkabiner, tørrestuer mv. og i 

stedet ønsker at anvende vedvarende energi til 

alle eller en del af disse formål.  

Tilskuddet gives også som investeringsstøtte 

ved konvertering til fjernvarme. Hvis tempe-

raturniveauet i virksomhedens processer er 

på et niveau, der passer til fjernvarme, kan 

virksomheden få støtte til investering i en ny 

fjernvarmeenhed som substitut for et fossilt 

brændselsanlæg på kul, olie eller gas. 

Virksomheder der vælger at søge støtte til en 

af ovenstående konverteringsmuligheder kan i 

samme omgang vælge også at søge støtte til 

energibesparende tiltag.

Mere information
Du kan hente meget mere information om 

støtteordningen på Energistyrelsens hjemme-

side http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/

indsats-virksomheder/ve-proces. Her kan du 

finde ansøgningsmateriale, vejledninger og 

kontaktpersoner i styrelsen, hvis du ønsker at 

undersøge dine muligheder nærmere.  

Jobrotation
Få efteruddannet medarbejdere, 
og brug en ledig som vikar.

Med jobrotation kan din virksomhed sende en 

eller flere medarbejdere på efteruddannelse 

og ansætte ledige som vikarer i uddannelses-

perioden.

Jobcenteret klæder vikaren på til at kunne 

varetage den faste medarbejders arbejde uden 

udgift for virksomheden.

Jobrotationsydelsen til vikaren er 194,84 kr. pr. 

time, den ansatte er i uddannelse, hvis vikaren 

er ansat i min. 10 timer om ugen i max. 12 må-

neder. Din virksomhed bestemmer selv, hvilke 

uddannelser dine medarbejdere skal tage. Den 

ledige skal have været ledig i min. 3 måneder.

Gennem jobrotation får din virksomhed op-

kvalificeret medarbejdere uden nedgang i 

produktionen. Samtidig styrker I virksomhedens 

fremtidige rekrutteringsgrundlag, da mange 

vikarer efterfølgende vil være kvalificeret ar-

bejdskraft til virksomheden.

Kontakt Jobcenter Solrøds virksomhedskon-

sulenter Peter Monti på Tlf. 2119 1074 eller 

Henrik Dalberg på Tlf. 4049 4526 for at høre 

nærmere og for at få hjælp til at sætte jobro-

tationen i gang. 
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Miljøfremmede stoffer i 
 spildevandet
Efter Miljøstyrelsens nye regler skal kommunerne fra næste år udføre to tilsynskampagner om året. Solrød 
Kommune ønsker i den forbindelse at sætte fokus på miljøfremmede stoffer i spildevandet.

Af Mikkel Busck,  
Solrød Kommune

Solrød Kommune vil fra næste år udføre til-

synskampagner målrettet virksomheder. Kam-

pagnerne kan tage udgangspunkt i forskellige 

ting; brancher, forureningskilder mv. Fra 2014 

ønsker kommunen at sætte fokus på virksom-

hedernes muligheder for at reducere mængden 

af miljøfremmede stoffer i spildevandet. Rent 

grundvand og et godt vandmiljø er forudsæt-

ninger for et mangfoldigt dyre- og planteliv 

samt vores sundhed og trivsel i naturen. 

Som indledning til disse kampagner bringes 

denne artikel for at skabe opmærksomhed og 

på forhånd bidrage til viden om emnet.   

Gå til kilden
For at beskytte vores grundvandsressourcer 

og vandmiljøet i vandløb, søer og havet skal 

spildevand renses, inden det ledes ud i naturen. 

Den bedste måde at komme forurenet spilde-

vand til livs er dog ved at gå direkte til kilden 

og reducere brugen og risikoen for spild af 

miljøfremmede stoffer til kloakken. Det gælder 

både for det vand, der bliver ledt til rensean-

lægget, og for det vand der bliver ledt direkte 

til vandløbet. Ved at gå til kilden bliver risikoen 

for, at en forurening alligevel opstår reduceret, 

og ressourcer til rensningen bliver sparet.  

Kloaksystemet i Solrød
Kloaksystemet i hele Solrød Kommune er et 

to-strengs-system. Den ene ledning leder hus- 

og erhvervsspildevand væk, og den anden 

leder regnvand fra tagarealer og befæstede 

arealer væk. Spildevand fra husholdninger og 

erhverv ledes til Solrød Renseanlæg, hvor det 

bliver renset, inden det ledes ud til Køge Bugt. 

Regnvandet ledes i det separate rørsystem til 

kommunens vandløb og til Køge Bugt. Herved 

undgår man at lede det renere regnvand til ren-

seanlægget og det mere forurenede spildevand 

til vandløbene.

Da regnvandet fra eksempelvis veje også er en 

slags spildevand, idet vandet ofte indeholder 

miljøfremmede stoffer, ledes dette vand typisk 

gennem olieudskillere eller særlige regn-

vandsbassiner for at undgå forurening i vand- 

løbene. 

Hvor stammer forureningen fra?
Nedenfor ses en oversigt over en virksomhed  

og eksempler på en række kilder, hvor en for-

urening med miljøfremmede stoffer kan finde 

sted. 

Hvad er spildevand?
Spildevand omfatter i princippet alt vand, der 
afledes  fra  beboelse,  erhvervsvirksomheder, 
bebyggelse i øvrigt samt fra befæstede arealer. 
Begrebet  omfatter  således  husspildevand, 
spildevand fra erhvervsvirksomheder, herunder 
kølevand og filterskyllevand, samt regnvand fra 
tagarealer og befæstede arealer.



Lavere spildevandstakster for 
 virksomheder med højt vandforbrug
Bruger din virksomhed mere end 500 m3 vand, kan der fra 1. januar 2014 være penge at spare på 
 betalingen af det variable vandafledningsbidrag.

Af Mikkel Busck, Solrød Kommune

Som et led i vækstplanen fra foråret 2013 har 

folketinget besluttet, at indføre en trappemodel 

for virksomheders spildevandsbetaling, der gør 

taksten afhængig af vandforbrugets størrelse. 

De nye regler gælder kun for erhverv, der drives 

på markedsmæssige vilkår. Alle virksomheder, 

der opererer i konkurrence med andre virksom-

heder, vil derfor i princippet være omfattet. 

Til gengæld inkluderer det eksempelvis ikke 

ejendomme, hvor der udelukkende er boliger 

eller offentlige institutioner.

Hvis din virksomhed lejer sig ind på en er-

hvervsejendom, skal du kontakte udlejer for at 
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opnå en lavere takst, da det er udlejer, der skal 

tilmelde sig ordningen.  

Trappemodellen
Trappemodellen indebærer, at kubikmetertak-

sten falder med stigende vandforbrug. I model-

len skelnes mellem vandforbrug på under 500 

m3 pr. år, vandforbrug på mellem 500 og 20.000 

m3 pr. år samt vandforbrug på over 20.000 m3 

pr. år. Takstreduktionen indfases gradvist frem 

mod 2018. 

I 2018 vil taksten på trin 2 være 20 % lavere 

end taksten for trin 1, mens taksten for trin 

3 vil være 60 % lavere end taksten for trin 1.

 

Tilmelding og yderligere information
For at din virksomhed kan få nytte af de lavere 

spildevandstakster, skal ejendommens ejer til-

melde sig ordningen på www.trappetilmelding.

dk. Efter en årlig fastsat tidsfrist vil Greve Solrød 

Forsyning A/S lave et udtræk af de indtastede 

oplysninger og herudfra beregne spilde vands-

tak sten. Du kan finde yderligere information om 

trappemodellen via din branche orga ni sa tion, 

Naturstyrelsen, Greve Solrød Forsyning A/S eller 

på ovenfor nævnte hjemmeside.

På en virksomhed kan spildevandet typisk 

komme fra 

•   Produktionen  (eksempelvis malerværksted, 

osmoseanlæg, rensekar)  

•   Vaskepladser, der leder til regnvandslednin-

ger, hvor olieudskiller ofte ikke er tilstræk-

keligt

•   Utætte  eller  underdimensionerede  olieud-

skillere 

•   Utætte oplag af olie og kemikalier

•   Dårlig håndtering af olie og kemikalier

•   Køkken- og badefaciliteter 

•   Veje, parkeringsarealer og udendørs befæste-

de arealer, hvor der anvendes motorkøretøjer, 

og hvor disse køretøjer lækker, eller hvor der 

sker spild ved uheld.

Forebyggende arbejde
I alle ovenforstående situationer kan der ske 

en forurening af kloaksystemet. Det kan derfor 

være en god idé at kortlægge, hvor de interne 

kloakledninger og afløbsbrønde ligger, samt 

hvilke der er forbundet til henholdsvis regn-

vands- og spildevandsledninger. Det kan også 

være en god idé at lave nogle interne procedu-

rer for handling i tilfælde af spild mv. På grund 

af det separate system er det naturligvis vigtigt 

at sørge for at undgå at lede enhver form for 

forurenet spildevand til regnvandsledninger, ud-

over hvad der falder som regn på belægninger. 

Men det er også vigtigt at undgå miljøfremmede 

stoffer i vandet til spildevandsledninger, da 

renseanlægget bruger store ressourcer på at 

rense disse stoffer væk. Herudover kan der også 

være visse stoffer, som har meget svært ved at 

blive skilt fra i spildevandet, og som derfor kan 

havne i Køge Bugt.

Derfor, vær opmærksom på:

•   at du har en gyldig tilladelse til at lede vand 

fra dit produktionsanlæg til kloakken

•   at eventuelle spild af olie og kemikalier ved 

håndtering ikke ender i afløbet, men op-

samles straks

•   at  din  olieudskiller  er  rigtig  dimensioneret, 

ikke er defekt og følger kravene til pejling 

og tømning

•   at olie og kemikalier opbevares således, at der 

ikke kan ske spild til jord eller afløb

•   at  der  ikke  er maskiner  og  køretøjer,  der 

lækker olie mv. 

•   at din vaskeplads helst skal være tildækket og 

tilsluttet olieudskiller og spildevandsledninger

•   at der eventuelt monteres sikkerhedsventiler 

i brønde til regnvandsledninger, hvor der er 

risiko for spild. 

Hvis en virksomhed har spildevand af en karak-

ter eller mængde, som går ud over en normal 

husholdnings  spildevand  (køkkenvask,  toilet, 

bad osv.) skal den have en særskilt tilladelse. 

Du er velkommen til at kontakte kommunen, 

hvis du er i tvivl, om du må aflede spildevand 

fra din virksomhed til kloaksystemet. 

Trin 3 
> 20.000 
m3/år 	  

Trin 2 
500 - 
20.000 
m3/år 

Trin 1 
< 500  
m3/år 



Natur og Miljø i 
Solrød Kommune bliver   
ISO 9001 certificeret
Natur- og Miljø administrationen 
i Solrød Kommune har haft gode 
erfaringer med kvalitetsstyrings-
system i 5 år.

Af Pernille Holst Hansen, Solrød Kommune

I perioden fra 2009 - juni 2013 har det været 

lovpligtigt for kommunernes Natur og Miljø-ad-

ministration at have et kvalitetsstyringssystem, 

der overholdt kravene i ”kvalitetsstyringsloven”. 

Systemet skulle sikre faglig kvalitet, ensartet 

sagsbehandling, udvikling og effektivitet i må-

den sagsbehandlingen blev udført på.

Natur og Miljø-administrationen i Solrød Kom-

mune, har oplevet at kvalitetsstyringssystemet 

har så stor en værdi, at vi efter lovens ophævelse 

har besluttet at blive certificeret efter ISO 9001. 

Auditeringen, der skal føre til certificeringen, 

finder sted d. 18. december 2013.

I maj 2013 blev der afholdt intern audit. Formå-

let med auditten var at se, om systemet over-

holdt kravene i kvalitetsstyringsloven. Resultatet 

var meget positivt, kun 2 mindre afvigelser fra 

reglerne i systemet til praksis i sagsbehandlin-

gen. Auditten viste også 5 forslag, der kunne 

være med til at forbedre systemet.

Kvalitetsstyringssystemet er opbygget af pro-

cedurer og dokumenter, der bl.a. beskriver og 

redegør for mål og kompetencer, ledelsens og 

sagsbehandlernes ansvar, de enkelte opgavers 

udførelse og meget mere. Alt sammen er 

det med til at sikre kvaliteten, i udførelsen af 

opgaverne i Natur og Miljø-administrationen i 

Solrød Kommune.
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