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Har du styr på din olietank?
En olietank holder ikke evigt! Tank, rør og samlinger kan med tiden blive utætte og føre til oliespild. 

Af Christina Jönsson,  
Miljøavissamarbejdet

Især nedgravede tanke og skjulte rørføringer 

kan udgøre en forureningsrisiko, fordi det er 

vanskeligt at inspicere tilstanden af tank og 

rør. Tæringer og utætte samlinger kan således 

være svære at opdage og selv små utætheder 

kan føre til store oliespild, hvis lækket sker over 

en længere periode.

Inspektion og tæthedsprøvning
Ejere eller brugere er ansvarlige for tank og 

rørføringer og skal føre kontrol med tilstand 

og tæthed. Krav til egenkontrol er nærmere 

beskrevet i olietankbekendtgørelsens bilag 10. 

Kontrollen skal bestå af en inspektion og tæt-

hedsprøvning, der udføres af et sagkyndigt 

firma og af en egenkontrol, som føres af ejeren 

eller brugeren. 

Tanke større end 6.000 l skal inspiceres og 

tæthedsprøves mindst hvert 5. år, hvis de ikke 

har indvendig korrosionsbeskyttelse, og mindst 

hvert 10. år hvis de har indvendig korrosions-

beskyttelse. Tanke af plast skal ikke inspiceres, 

men tæthedsprøves mindst hvert 10. år.

Overjordiske tanke skal inspiceres på både 

inder- og yderside. Nedgravede tanke skal kun 

inspiceres på indersiden, og suppleres med hvad 

der umiddelbart kan inspiceres, fx omkring 

mandehul og påfyldningsstuds. Tæthedsprøv-

ningen skal også omfatte rørsystemer.

Egenkontrol
For anlæg større end 6.000 l er I forpligtet til 

at føre regnskab med brændstofbeholdning. 

I skal være særligt opmærksomme, hvis der 

er et større brændstofforbrug eller en mindre 

beholdning end forventet, da dette kan være 

tegn på lækage. Hvis I har mistanke om lækage, 

skal tilsynsmyndigheden kontaktes og årsagen 

findes.

ER DER EN OLIETANK PÅ DIN EJENDOM?
På www.ois.dk kan du se, om der er registeret 
olietanke på din ejendom. Oplysningerne om 
tanke kommer fra Bygnings- og Boligregisteret 
(BBR). I kommunens elektroniske byggesagsar-
kiv på www.weblager.dk kan du finde oplysnin-
ger om tidspunkt for etablering og tankens type.

Vær opmærksom på, at der i olietankbekendt-
gørelsen er fastsat tidsfrister for, hvornår tanke 
skal sløjfes. Tanke, der er taget varigt ud af brug, 
skal sløjfes uanset alder, og dette skal anmeldes 
til kommunen.

Læs olietankbekendtgørelsen på www.mst.dk.

5.A fra Køge Bugt Privatskole har arbejdet med FN’s bæredygtighedsmål. 
Forsiden illustrerer mål 13 om klimaindsats og er kreeret af Simon og Martin.
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Borgerne i Solrød Kommune er blevet 
bedre til at sortere deres affald
Ambitionerne på klimaområdet er store i Solrød Kommune, hvor holdningen er, at det er vigtigt at passe 
bedre på vores alle sammens miljø og klima. Det betyder, at kommunen har fokus på bl.a. affaldssortering, 
og derfor er der udført en række analyser af borgernes affald, for at målrette informationskampanger om 
bedre affaldssortering. Både dagrenovation og storskrald fra tre områder i hhv. Havdrup, Jersie Strand og 
Christians Torv indgår i analysen, som har ført til en rapport udarbejdet af firmaet Econet.

Af Michelle Hansen 

I 2014 blev en række borgeres storskrald 

analyseret for at se, hvad det indeholdte, og 

i 2015 gennemgik dagrenovationen samme 

undersøgelse. På baggrund af analyserne kunne 

Solrød Kommune udarbejde mere målrettet 

information til borgerne. 

For at undersøge udviklingen af borgernes 

affaldsvaner og se, om kampagnerne virkede, 

er affaldet i samme områder blevet analyseret 

igen i år. Resultaterne af analysen viser, at 

mængden af dagrenovation stiger, og at der 

også sket en ændring i sammensætningen af 

borgernes affald. 

Figuren viser udviklingen af bestemte typer af 

det, der defineres som restaffald fra 2015 til 

2018. Udviklingen skal ses som den relative 

udvikling – det vil sige den mængde affald, der 

er i forhold til, hvad der var før. 

Borgernes mængde af affald er steget, 
men de også bedre til at sortere
I 2015 fik Solrød Kommune undersøgt, hvad 

borgernes dagrenovation bestod af. Mængden 

af uønsket affald i dagrenovationen viste, at der 

var plads til forbedring; bl.a. bestod affaldet af 

27-33 % genanvendelige materialer og 3-5 % 

affald til særlig behandling.

Resultaterne understregede vigtigheden af, at 

borgerne blev informeret om, hvilke former 

for affald, der ikke skulle i dagrenovationen. 

Solrød Kommune satte derfor gang i en infor-

mationskampagne, som indebar, at der blev 

skrevet indlæg i avisen om affaldssortering, 

sendt informationsblade ud til borgerne og flere 

andre initiativer.  Og det lader til, at indsatsen 

har virket. De nyeste resultater fra 2018 viser 

nemlig, at borgerne genanvender mere. 

Mængden af genanvendelige materialer, der 

ved fejlsortering er endt i dagrenovationen, er 

faldet med ca. 20 % og mængden af ’affald til 

særlig behandling’ i dagrenovationen er faldet 

med 31 %. 

Rapporten viser dog også, at mængden af 

borgernes dagrenovation i gennemsnit er steget 

med 8 % siden 2015. Mængden af madaffald 

er steget med 15 % siden 2015 og udgør i 

dag 42-49 % af restaffaldet. Derfor anbefaler 

rapporten, at der bør sættes større fokus på at 

sænke mængden af borgernes affald.

Vi har nået vores mål
Et af målene i Solrød Kommunes affaldsplan 

var at nedbringe mængden af både elektronik-

Fortsættes side 4 }

Procentvis ændring af affaldsmængder i restaffald fra 2015 og 2018
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Kontaktpersoner for erhverv

Erhvervsindsatsen  
i Job og socialcentret:
Solrød Center 1

2680 Solrød Strand

Tlf: 5618 2000

Koordinator, Eva Wendt, mail: ewe@solrod.dk, 

mobil nr. 4041 0054.

Øvrige kontaktpersoner?
I Solrød Kommune har vi flere dygtige medar-

bejdere, der sidder klar til at hjælpe dig videre 

med enten vejledning eller sparring.

Byggesagsbehandling:
Per Jensen, tlf. 5618 2312

pjen@solrod.dk

Affald:
Anne-Mette Jansen, tlf. 5618 2246

aja@solrod.dk

Miljø:
Mikkel Glargaard, tlf. 5618 2342

mgl@solrod.dk

Jobcentret - virksomhedsservice:
Eva Wendt, tlf. 40410054

ewe@solrod.dk – eller

virksomhedsteam@solrod.dk

Vi samarbejder også med Greve-Solrød er-

hvervsservice. De tilbyder gratis sparring og 

vejledning til iværksættere og virksomheder. 

Kontakt venligst Erhvervs- og udviklingskonsu-

lent Dorte Kjærgaard pr. mail: dkd@greve.dk 

eller pr. telefon: 3691 5241.

} Fortsat fra side 3

affald, farligt affald og genanvendelige mate-

rialer i dagrenovation og brændbart storskrald 

med 25 %. 

Med den forbedrede sortering har borgerne 

nedbragt netop disse typer af affald med 27,5 

% fra 2015 til 2018, og målet er dermed 

opfyldt.

Den forbedrede affaldssortering bringer samti-

dig Solrød Kommune tættere på det nationale 

mål om, at 50 % af affald fra private husstande 

skal genanvendes i 2022. For at nå det mål er 

det dog nødvendigt at fokusere på sortering af 

borgernes madaffald.

Figuren viser ændringen af bestemte typer af 

affald i brændbart storskrald fra 2015 til 2018. 

Det ses, at ”ej brændbart affald” er faldet med 

ca. 35 %, og der er dermed ca. 35 % mindre 

”ej brændbart affald” i brændbart storskrald i 

2018 sammenlignet med i 2015.

Procentvis ændring af affaldsmængder i brændbart storskrald fra 2014 og 2018
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Kort nyt

Webshops og kemikalielovgivningen 
Ikke alle nethandelsvirksomheder har lige 

godt styr på kemikalielovgivningen. Derfor 

har Miljøstyrelsen som en hjælpende hånd til 

virksomhederne samlet de vigtigste regler i en 

ny tjekliste.

En EU-stikprøvekontrol tidligere på året viste, 

at over 80 % af de kontrollerede e-shops i 

15 lande ikke havde styr på reglerne om op-

lysning om faren og mærkningen for kemiske 

blandinger. Billedet viste sig at være det samme 

i Danmark, hvor 10 produkter inden for kate-

gorierne husholdning, byggevarer og hobby var 

udtaget til kontrol.

For både at beskytte forbrugerne og hjælpe 

virksomhederne med at få bedre styr på regler-

ne har Miljøstyrelsen nu lavet en tjekliste med 

syv konkrete punkter, som kan guide især de 

mindre nethandelsvirksomheder med at finde 

ud af, hvilke kemikalieregler der gælder, når 

man vil sælge produkter på nettet.

Tjekliste og andre informationer findes på 

webshopkemi.dk

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk 

Tilpasning til CLP-forordningen
Forordning EF nr. 1272/2008, CLP forordningen 

om klassificering, mærkning og emballering af 

stoffer og blandinger, er blevet tilpasset, så for-

ordningen  omfatter nye eller opdaterede klassi-

ficeringer for 34 stoffer i forordningens bilag VI, 

som er EU’s liste over stoffer med harmoniserede 

klassificeringer. Den nye harmoniserede klassifi-

cering og deraf følgende mærkning for de 34 

stoffer skal være taget i anvendelse senest fra 1. 

maj 2020. Det gælder også for de blandinger, 

hvor disse stoffer indgår. Tilpasningen er den 

13. tilpasning til forordningen.

Tilpasningen kan ses på (EU) nr. 2018/1480 

(EUR-lex, pdf). Tilpasningen trådte i kraft den 

25. oktober 2018.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk 

Ingen tegn på mikroplastik i drikkevandet
En ny landsdækkende undersøgelse finder 

ingen tegn på, at drikkevandet er forurenet 

med mikroplastik.

Der blev analyseret vandprøver tappet fra vand-

haner på 17 lokaliteter fordelt over hele landet. 

Der blev målt på mikroplast-partikler ned til en 

størrelse på 0,1 millimeter. Undersøgelsen blev 

udført af Aarhus Universitet for Miljøstyrelsen.

Der blev i gennemsnit fundet i alt 15,6 mi-

kroplastik-lignende partikler i hver vandprøve. 

Kun en mindre andel af de mikroplast-lignende 

partikler bestod af plastik. De øvrige partikler 

bestod især af plantefibre.

Prøvetagningsstederne har en bred geografisk 

spredning og en stor variation i alder og materi-

ale i vandforsyningsnet og rørledninger. For hver 

prøve blev der tappet 50 L drikkevand gennem 

et lukket filtersystem for at forhindre konta-

minering af prøverne fra omgivelserne, hvori 

eventuelle mikroplast-partikler blev opsamlet 

på stålfiltre. Filtrene blev derefter undersøgt 

visuelt med mikroskopi.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk   
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Brug af pesticider på offentlige arealer 2016 
En rapport om forbruget af pesticider på 

offentlige arealer i 2016 blev offentliggjort i 

februar i år, men på grund af fejl i rapporten, 

har Miljøstyrelsen udgivet en revideret rapport. 

Rapporten viser, at pesticidforbruget ligger på 

et stabilt, lavt niveau. Siden 1995 er forbruget 

faldet med 90 procent, men fra 2013 til 2016 

er forbruget af pesticider på offentlige arealer 

(eksklusiv lokalbaners forbrug) samlet set steget 

med 10 procent.

 

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Undersøgelse af forbruget af pesticider på offentlige arealer i 2016, 

Revideret udgave, Miljørapport nr.2038, oktober 2018.

Udviklingen i pesticidforbruget på offentlige arealer fra 1995 til 2016 
opgjort i kg aktivstof
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Viden om ulovlig skovhugst
Danske importørter af træ og produkter med 

træfibre har fået direkte besked fra Miljøsty-

relsen om deres ansvar for at beskytte verdens 

skove mod ulovlig skovhugst. Næsten 4.000 

virksomheder har i løbet af sommeren fået 

mail fra Miljøstyrelsen om reglerne i EU's tøm-

merforordning.

Virksomhederne var udvalgt, fordi de alle i 2017 

havde importeret træ eller produkter baseret på 

træ og træfibre ifølge data fra Toldstyrelsen. 

Flere end 600 virksomheder har efterfølgende 

rettet henvendelse til Miljøstyrelsen få at mere 

at vide om reglerne, der skal beskytte naturen 

og biodiversiteten i verdens skove.

Reglerne om forbud mod handel med ulovligt 

fældet træ og træprodukter trådte i kraft i 

2013, men på trods af informationsindsats 

med foldere, gå hjem-møder, partnerskaber 

og avisannoncer vurderede Miljøstyrelsen i 

2017, at mange virksomheder stadig manglede 

viden om reglerne, der forbyder europæiske 

virksomheder at handle med produkter, der 

stammer fra ulovlig skovhugst. Derfor blev det 

besluttet at kontakte virksomhederne direkte i 

en informationskampagne i 2018.

I 2017 faldt den første dom over en dansk virk-

somhed for brud på reglerne om ulovligt træ.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk   

Kosmetikforordningen  
Miljø- og Fødevareministeriet inviterer sammen 

med brancheforeningerne VKH og Kosmetik- og 

hygiejnebranchen til informationsdag om kos-

metikforordningen med særlig fokus på mærk-

ning og anprisning af kosmetiske produkter.

På informationsdagen, der afholdes den 5. 

marts i Aarhus og den. 7. marts 2019 i Køben-

havn, vil der være en kort introduktion til de 

krav, der stilles ved markedsføring af kosme-

tiske produkter. Formiddagens oplæg vil have 

særligt fokus på mærkning og anprisninger 

samt kontrol og håndhævelse. Eftermiddagens 

oplæg handler om aktuelle emner, eksempelvis 

reguleringen af CMR-stoffer, mikroplast, hor-

monforstyrrende stoffer og nano samt Miljø- og 

Fødevareministeriets allergistrategi.

Deltagelse er gratis. Tilmelding på: https://enga-

ge.di.dk/cgi-bin/qwebcorporate.dll?idx=29GU-

VC

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk 
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Ny asfalt
Teknologisk Institut har udviklet en asfaltbe-

lægning, der reducerer trafikstøj og har stor 

drænkapacitet.

Målet for projektet ”Klimavejen – Udvikling 

af støjreducerende drænasfalt til regnvands-

håndtering” er at udvikle et nyt koncept 

for klimatilpasset, permeabel slidlagsasfalt, 

som foruden en stor drænkapacitet også har 

gode støjreducerende egenskaber og en god 

holdbarhed. Projektet har opfyldt målet om 

at finde et multifunktionelt belægningskon-

cept, som kan være en løsningsmulighed for 

byernes bekæmpelse af generne fra klimaet 

og støjmiljøet gennem optimering af begge 

effekter. Herved reduceres både støjgener i 

byerne, med færre sundhedsmæssigt skadelige 

påvirkninger til følge, og de miljømæssige gener 

ved oversvømmelser forårsaget af utilstrækkelig 

ledningskapacitet ved skybrud.

På en teststrækning på Korsdalsvej i Rødovre 

er der gennemført en lang række målinger, 

herunder dokumentation af støjreducerende 

egenskaber.

Projektet er beskrevet i Miljøprojekt nr. 1996, 

2018 "Klimavejen - Udvikling af støjreduceren-

de drænasfalt til regnvandshåndtering".

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Statens energiforbrug faldt i 2017
Ministerier og underliggende institutioner har 

som mål at reducere energiforbruget med 14 

procent i perioden 2006 til 2020. Målet har 

udspring i EU 2020-målet om at forhøje ener-

gieffektiviteten og reducere energiforbruget, og 

det er udmøntet i cirkulæret om energieffekti-

visering i statens institutioner.

Statens energiforbrug for 2017 er samlet set 1,2 

procent lavere end i 2016. De fleste ministerier 

har isoleret set nået det nationale energief-

fektiviseringsmål på 14 procent for perioden 

2006-2020.

Samlet set er der sket et fald i statens energifor-

brug på 1,2 procent i 2017 i forhold til 2016. 

Siden 2006 har staten reduceret sit energifor-

brug med 10,5 procent.

De største energieffektiviseringer i 2017 har 

været i elforbruget, hvor forbruget er blevet 

reduceret med 1,4 procent i forhold til forbruget 

i 2016. På varmesiden er forbruget reduceret 

med 1,1 procent i forhold til 2016. 

Det statslige energiforbrug pr. kvadratmeter 

er reduceret 4,0 procent fra 2016 til 2017, 

og siden basisåret 2006 er energiforbruget pr. 

kvadratmeter faldet 17 procent.

Kilde: Energistyrelsen, www.ens.dk.  

Insekter kan blive til dyrefoder og plantegødning
Et projekt støttet af Miljøteknologisk Udvik-

lings og Demonstrations Program (MUDP) har 

undersøgt, om insekter kan omsætte bioaffald 

til minkfoder. Resultaterne er lovende, og i de 

kommende år skal det undersøges yderligere, 

hvad insekterne kan få ud af det organiske 

materiale, som smides ud i husholdningerne.

Soldaterfluelarver blev opdrættet i forsøgs- 

skala i store produktionskasser, hvor der 

blev tilsat passende 

mængder af hushold-

ningsaffald. Produkti-

onsforsøgene foregik i 

et aflukket og kontrol-

leret laboratorie for at skabe det rigtige miljø og 

for at sikre, at insekterne ikke slipper ud i den 

danske natur, hvor den ikke er hjemmehørende. 

Soldaterfluelarverne viste sig at være særdeles 

effektive til at omsætte bioaffaldet og kunne 

derefter laves til foder, som blev udfodret til 

mink.

Produktionen gav desuden et biprodukt i form 

af larvernes afføring, som har en struktur, der 

ligner kompostmuld, og som sandsynligvis kan 

bruges som gødning eller i biogasproduktion.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk  

WICE - Waste, Insects and Circular Economy,  

Miljøprojekt nr. 2011, Maj 2018.
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Kurser for bedre varmepumpekompetencer
Energistyrelsen iværksætter et særligt uddannel-

sesforløb, der skal opgradere kompetencerne 

blandt installatør- og montørvirksomheder, 

producenter og grossister m.fl. Målet er at sikre 

bedre installationer og mindske antallet af fejl, 

når varmepumperne installeres i boliger.

Baggrunden for indsatsen er bl.a. en rapport fra 

2017, der viser, at 85 % af de undersøgte instal-

lationer for væskevand-varmepumpeanlæg ikke 

har en tilstrækkelig energieffektivitet. Derfor 

er der brug for at styrke installatørbranchens 

kompetencer, så energieffektiviseringspoten-

tialet i højere grad bliver indfriet, og kunderne 

får større udbytte af deres varmepumpe. Det er 

et mål, at gøre varmepumper til den foretrukne 

opvarmningsform uden for fjernvarmeområ-

derne.

Energistyrelsen tilbyder tre forskellige kurser 

rettet til de brancher, der projekterer, installerer 

og servicerer varmepumper.

De tre kurser udbydes af Videncenter for 

Energibesparelser i Bygninger. https://www.

byggeriogenergi.dk/varmepumper/

Kilde: Energistyrelsen, www.ens.dk. 

Energieffektiv belysning i Europa   
Siden den 1. september i år har der kun måttet 

markedsføres almindelige pærer til boligbelys-

ning i minimum energiklasse B. Det betyder, at 

de fleste halogenpærer nu skal udfases fra det 

europæiske marked.

Lyskilder, som allerede er i omsætning på det 

europæiske marked, kan dog forsat sælges.

EU har stillet langsigtede mål for energieffekti-

ve lyskilder til det europæiske marked, og har 

dermed understøttet en teknologisk udvikling 

på området. Over de seneste 10 år er der sket 

et teknologiskift fra glødetrådslyskilder til LED. 

Kilde: Energistyrelsen, www.ens.dk. 

Papirforbruget falder 
Husholdningernes forbrug af aviser, reklamer 

og breve falder. Til gengæld vokser forbruget 

af pap, viser en ny opgørelse.

I 2010 kasserede hver husstand 152 kilogram 

papir om året, mens tallet i 2016 var 122 

kilogram.

Samlet set er det private papirforbrug  faldet 

med 118.000 tons papir fra 2010 til 2016.

Tilbudsaviser, reklamer og andre såkaldt adres-

seløse forsendelser tegner sig i det største fald 

på 22 kilo per husstand på ét år i forhold til 

2010. Mængden af dagblade er svundet ind 

med alt 13 kilogram om året per husstand.

Mængden af pap leveret til husstandene er 

imidlertid vokset, formentlig som følge af den 

voksende nethandel. 

75 procent af husstandenes papir genanvendes.

Nedgangen i papirforbruget er ikke noget nyt. 

Allerede i kortlægningen i 2010 blev der konsta-

teret en nedgang i papir- og pappotentialet på 

24.000 ton eller knapt seks procent i sammen-

ligning med den forrige kortlægning fra 2003. 

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk    
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Virksomheder vinder på 
trafiksikkerhed
Trafiksikkerhed kan være en rigtig 
god forretning for virksomheder.

Af Stine Høier,  
Miljøavissamarbejdet

Erfaringer fra både udenlandske og danske virk-

somheder viser, at der kan være mange penge 

at spare ved at reducere skader, brændstof, 

reparationer og skjulte omkostninger - som fx. 

sygedage, stress og administration. Og så kan 

det være med til at styrke virksomhedens image 

og øge medarbejdertilfredsheden. 

Gratis rådgivning
Sikker Trafik tilbyder rådgivning og gratis 

værktøjer til virksomheder, der ønsker at styrke 

trafiksikkerheden i arbejdstiden.

Risikoprofil – et effektivt værktøj
Rådet for Sikker Trafiks Risikoprofil er en nem 

måde for virksomheden at få et indblik i medar-

bejdernes trafikadfærd. Risikoprofilen er gratis 

og et effektivt værktøj på vejen til at blive en 

mere trafiksikker virksomhed.

Med en undersøgelse af virksomhedens med-

arbejdere får du et overblik over: 

• medarbejdernes risikoprofil og adfærd i 

trafikken

• benchmarking i forhold til andre virksomhe-

der eller interne afdelinger

Undersøgelsen varer 3 uger fra den startdato, 

som du selv vælger, når du indsender formula-

ren. Når undersøgelsen igangsættes udsender 

Rådet for Sikker Trafik en e-mail til alle de 

medarbejdere, der deltager.

God trafiksikkerhed  
på Colas Danmark A/S
Colas gør et stort stykke arbejde i dagligdagen 

for at forbedre trafiksikkerheden - både for egne 

medarbejdere, kunder og leverandører.

Mange ulykker med lastvogne sker ved højre-

sving, og forkert indstillede spejle kan være 

én af årsagerne til dette. Colas har indrettet 

en spejlplads, hvor medarbejdere, kunder og 

leverandører kan justere deres spejle korrekt. 

Colas har målt, at 27 % af de lastvogne, som 

har brugt spejlpladsen, havde forkert indstillede 

spejle.

Der er uddannet 13 køresikkerhedsambassa-

dører, som dagligt har fokus på køresikkerhed 

i de enkelte afdelinger og alle medarbejdere 

gennemfører et køretekniskkursus i trafiksik-

kerhed. Kurset består af en dag med teori og 

køreteknisk undervisning. Kurset følges op med 

køretræning på et køreteknisk anlæg.

Colas har desuden installeret en chip i alle 

køretøjer, der måler fart og brændstofforbrug.

OPRET EN RISIKOPROFIL
Opret en risikoprofil og find anden inspiration til 
trafiksikkerhedsindsatser på www.sikkertrafik.
dk/samarbejde/erhverv.

Eller kontakt Mathias Hjorth Frederiksen, Rådet 
for Sikker Trafik, for en snak om indsatser der 
passer til jeres virksomhed. mhf@sikkertrafik.
dk, mobil 2991 5311

RESULTATER AF DET MÅLRETTEDE ARBEJDE 
MED TRAFIKSIKKERHED
Colas målrettede arbejde med trafiksikkerhed 
gennem en årrække har ført til meget fine 
resultater. Hvis dette arbejde kunne udbredes 
til alle virksomheder i hele landet, ville det 
kunne reducere antallet af ulykker på landsplan 
betydeligt.

Da Colas er selvforsikrende er besparelsen på 
ansvarsforsikring minimal, men til gengæld er 
besparelsen på reparationer væsentlige.

Hvis du vil høre mere om de gode resultater, så 
kontakt Niels Kirstein,Colas Danmark A/S
På mobil 6025 2806 eller via mail; niels.kir-
stein@colas.dk
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Cirkulær økonomi og 116 mio. 
kan forbedre virksomheders 
konkurrenceevne
Regeringens strategi for cirkulær økonomi.

Forkortet af Anne-Mette Jansen,  
Solrød Kommune

I en cirkulær økonomi bruger man materialer 

og produkter igen og igen, for at udnytte deres 

værdi til fulde og minimere spildet. Cirkulær 

produktion og forbrug kan lette presset på 

naturressourcerne og forbedre miljøet til gavn 

for fremtidige generationer.

Når vi har cirkulær økonomi ser vi f.eks. at:

• Overskudproduktion og spild fra én virksom-

hed indgår som værdifuld råvare i en anden 

virksomhed. 

• Bygninger og produkter er designet til at bli-

ve genbrugt, repareret og genanvendt. Det 

er nemt at dele og få adgang til produkter 

og services uden at eje. 

• Biomassen anvendes til produktion af f.eks. 

medicin og fødevareingredienser, hvor 

biomasse i dag primært bruges til energi-

produktion. 

• Problematiske kemikalier udfases, så affald 

og spildevand kan recirkuleres.

Initiativer og indsatsområder for 
virksomheder
Regeringen ser virksomheder som den primære 

drivkraft i omstillingen til en cirkulær økonomi. 

Men at få erhvervslivet til at gp forrest og tage 

den opgave på sig, kræver at både det offentlige 

og det private arbejder sammen for at sætte 

rammen og støtte virksomhedernes arbejde. 

Derfor har regeringen formuleret seks indsats-

områder, som skal gøre det lettere for danske 

virksomheder, at arbejde med cirkulære forret-

ningsmodeller:

1. Styrke virksomhedernes drivkraft for den 

cirkulære omstilling

2. Understøtte cirkulær økonomi gennem data 

og digitalisering

3. Fremme cirkulær økonomi gennem design

4. Ændre forbrugsmønstre gennem cirkulær 

økonomi

5. Skabe et velfungerende marked for affald 

og genanvendte råvarer

6. Får mere værdi ud af bygninger og bio - 

masse

For hvert indsatsområde er der en række initiati-

ver, som regeringen i alt har afsat 116 mio. kr. til.

INDSATS 1
Virksomhederne skal være drivkraft 
for den cirkulære omstilling
Dansk erhvervsliv er allerede gode til at udnytte 

ressourcerne effektivt i produktionen, men der 

er stadig plads til forbedring, især blandt små 

og mellemstore virksomheder (SMV’er), som har 

svært ved at finde den nødvendige tid, viden 

og kapital til at udvikle nye, effektive løsninger. 

Initiativerne skal gøre det lettere for SMV’er 

at få overblik over lovgivning og regler, ved 

f.eks. at etablere én indgang til det offentlige, 

for virksomheder, som har brug for vejledning 

i forhold til innovation og cirkulær økonomi. 

Desuden vil man tilbyde op til 50% medfinan-

siering til indkøb og rådgivning om hvordan 

virksomhederne kan udvikle og implementere 

cirkulere forretningsmodeller, og endelig vil 

man give Danmarks Grønne Investeringsfond, 

som giver tilskud til grønne investeringer, friere 

rammer til at udstede garantier. 

INDSATS 2
Data og digitalisering i en cirkulær 
økonomi 
Der ligger formodentlig en stor økonomisk 

gevinst i at bruge eksisterende data og digi-

talisering til at understøtte omstillingen til en 

mere cirkulær økonomi. De muligheder skal 

analyseres og vurderes, så de kan udnyttes 

bedst muligt. 

INDSATS 3
Cirkulær økonomi gennem design
Design af produkter er afgørende for omstillin-

gen til en cirkulær økonomi, fordi produktets 

levetid og genanvendelighed hænger tæt 

sammen med hvilke materialer og kemikalier 

der bruges i produktionen.
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Derfor ønsker regeringen bl.a. at styrke brugen 

af miljømærkerne Svanen og Blomsten, og at 

styrke EU’s arbejde med at sætte standarder 

for brugen af cirkulære forretningsmodeller i 

produktionen.

INDSATS 4
Nye forbrugsmønstre gennem cirkulær 
økonomi
Når vi lejer og deler produkter, eller køber en 

service, fremfor at købe produktet, der leverer 

den, er det godt for både udnyttelsesgraden, 

miljøet og økonomien. Og ved at efterspørge 

disse løsninger, kickstarter vi den cirkulære 

tankegang, fordi vi gør det mere attraktivt for 

designere og producenter at tænke cirkulært.

Derfor vil regeringen sætte øge fokus på total-

økonomi i både offentlige og private indkøb, 

bl.a. ved at videreudvikle Rejseholdet for Grøn-

ne Indkøb til også at være rettet mod private 

virksomheder.

INDSATS 5
Et velfungerende marked for aff ald og 
genanvendte råvarer
Genanvendelse er en helt afgørende faktor 

i cirkulær økonomi. Derfor er det vigtigt, at 

sikre virksomhederne nem og lige adgang til 

markedet for affald og genavendte råvarer, så 

de får de bedst mulige vilkår for at konkurrere 

i udviklingen af grønne løsninger.  

Derfor vil regeringen bl.a. arbejde for at sikre 

en bedre og mere ensartet sortering af affald i 

de danske husholdninger og for at ensarte og 

lette administration og regler, for at forbedre 

mulighederne for at genanvende affald i ny 

produktion. 

INDSATS 6
Cirkulær økonomi i bygninger og 
biomasse
Det er især i bygge- og anlægssektoren og fø-

devaresektoren, at der er store økonomiske og 

miljømæssige potentialer for cirkulær økonomi.

Derfor ønsker regeringen bl.a. at se på mulig-

hederne for at indarbejde bæredygtighed og 

genanvendelse i bygningsreglementet, even-

tuelt på frivillig basis. 

Regeringen vil også sikre, at vi får mest mulig 

værdi ud af vores biomasse, bl.a. ved at etablere 

en tænketank med private aktører, som skal ar-

bejde for at mindske madspild i hele samfundet.

Du kan læse hele regeringens strategi på 

hjemmesiden for Miljø- og Fødevareministeriet 

www.mfvm.dk
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Er du iværksætter – eller 
kender du en der vil være det?
De bedste rammer for vækst og udvikling hos Greve-Solrød Erhvervsservice.

Af Dorte Kjærsgaard,  
Greve-Solrød Erhvervsservice

Hos Greve-Solrød Erhvervsservice tilbyder vi 

professionel sparring til opstart, drift, udvikling 

og vækst af din virksomhed. Det kan fx være 

hjælp til at finde ud af, hvad man skal være op-

mærksom på, når man starter egen virksomhed 

eller ønsker at vækste en etableret virksomhed.

Hvert kvartal afholdes der opstartsmøde for 

nye iværksættere skiftevis i Greve Kommune og 

Solrød Kommune, hvor man som iværksætter 

får fyldt inspirationskassen op og samtidig får 

muligheden for at få stillet skarpt på livet som 

iværksætter. 

Næste opstartsmøde afholdes i Jobhuset, 

Karlstrupvej 54-56 i Solrød d. 13. marts kl. 

16.30.

Udover ovenstående tilbyder Greve-Solrød Er-

hversservice også deltagelse i workshops, kurser 

og arrangementer målrettet iværksættere og 

etablerede virksomheder. Emner som digitalt 

salg, markedsføring, netværk, virksomhedsdrift 

og lederskab er bl.a. nogen af de områder, som 

tages op. Læs mere på erhvervscentret.greve.dk.

For mere information? 
Kontakt venligst Erhvervs- og udviklingskonsu-

lent Dorte Kjærgaard på telefon 3691 5241.

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




