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Den kommunale ordning
for erhvervsaffald
ændres fra 1. marts 2020
Du vil få udskiftet dit stativ med en beholder på hjul i starten af 2020.
Af Camilla Jonassen,
Solrød Kommune

Alle virksomheder i kommunen har mulighed
for at tilmelde sig den kommunale ordning for
dagrenovation fra erhverv. I øjeblikket består
den af et stativ med sække på 110 liter, der
hentes hver uge af renovatøren. Prisen for
denne ordning er 1.114 kr. inkl. moms i 2019.

Den nye ordning
Den nye ordning vil bestå af en beholder på
hjul, der kan indeholde 240 liter restaffald.
Den tømmes hver 14. dag i stedet for hver uge.
Prisen for denne ordning vil være 848 kr. inkl.
moms i 2020.
Der er mulighed for at tilkøbe en større beholder
på 360 liter, ligesom det er muligt at tilkøbe
ugentlig tømning af affaldet i stedet for hver 14.

Din nye skraldespand

ny skraldespand til din virksomhed i januar

dag. Takster for dette findes i boksen på næste

Har du allerede et stativ med sæk, der bliver

eller februar. Du kan få et mere præcist tids-

side. Hvis du allerede nu har mere end én sæk

hentet i den kommunale ordning, vil du auto-

punkt, når vi kommer tættere på ved at kigge

tilmeldt, vil du automatisk få en større beholder

matisk overgå til den nye ordning fra 1.

på www.solrod.dk/affald2020 eller kontakte

eller flere beholdere til 1. marts.

marts 2020. Det betyder, at der kommer en

affaldsteamet på Rådhuset.
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Hvad med det gamle stativ?
Det gamle stativ ejes af virksomheden selv, og
kommunen må derfor ikke tilbyde at hente
det. Du kan vælge at bruge det til sortering
af affald i din virksomhed, fx ved at indføre en
pose til plast, pap eller papir, der afleveres på
genbrugsstationen ved behov.
Hvis du vil af med stativet, skal du selv sørge
for at køre det på genbrugsstationen eller til
en skrothandler, der tilbyder en dagspris for
metallet.

Til- eller framelde ordningen
Hvis du ønsker at tilmelde dig ordningen, framelde den eller lave ændringer i den, kan du
kontakte kommunens affaldsteam på Rådhuset
på affald@solrod.dk. Bemærk, at hver virksomhed maksimalt må være tilmeldt med en
kapacitet på 720 liter inden for den kommunale
ordning for dagrenovation fra erhverv.

Bemærk, at disse ændringer ikke berører
de virksomheder, der har en aftale med
en privat renovatør om afhentning af
dagrenovation.

Dit gamle stativ kan du bruge til at sortere affald i efter 1. marts 2020, hvor du får en spand
i stedet.

TAKSTER I 2020 I KR. PER ÅR (INKL. MOMS)
240 liter spand med tømning hver 14. dag:
848 kr.
240 liters spand med ugetømning:
2.121 kr.
360 liters spand med tømning hver 14. dag: 1.273 kr.
360 liters spand med ugetømning:
3.181 kr.

MÅL PÅ BEHOLDERE:
240 liters spand: 58 cm bred, 74 cm dyb, 110 cm høj
360 liters spand: 77 cm bred, 82 cm dyb, 110 cm høj
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Borgmesteren besøgte
innovativ, lokal limfabrikant
Den ambitiøse nichevirksomhed Pro-Glue, der sælger klæbemidler til markeder over hele verden,
inviterede forleden borgmester Niels Hörup indenfor til en fortælling om, hvordan man med ambitioner
og forskning kan klare sig som lille virksomhed på et internationalt marked.
Borgmester Niels Hörup var forleden invi-

løsninger til vores kunder, og vi investerer store

buy-out. Der overtog han også produktions

teret indenfor på besøg hos den lokale Lille

beløb i at forske og udvikle nye klæbemidler

faciliteter, varemærker, patentrettigheder og

Skensved-virksomhed Pro-Glue. Her fik han en

til industrien. Vi er en lille virksomhed med 10

det gamle andelsmejeri, hvor virksomheden har

rundvisning og et indblik i dagligdagen hos den

ansatte, og for at vi kan være relevante i en

haft til huse siden 1961, og således snart har

innovative limfabrikant, som sælger klæbemid-

verden, hvor konkurrencen er stadig hårdere og

60 års jubilæum i Lille Skensved.

ler til markeder over hele verden.

konkurrenterne stadig større, har vi brug for at
lytte til vores kunder og udvikle specielle klæbe

”Det er berigende at få lov til at kigge forbi

Besøget startede med, at direktør og ejer Jørgen

midler, som passer præcis til deres behov,” siger

vores lokale virksomheder for at høre, hvad

Thaulov viste rundt i virksomheden, imens han

Jørgen Thaulov.

der rører sig hos dem, og få en endnu bedre
fornemmelse af, hvordan vi i Solrød Kommune

fortalte om, hvordan virksomheden har mere
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end 70 års erfaring i at lave industrilim på basis

Pro-Glue er også en virksomhed, der gør sig

på bedst mulig vis kan støtte op om vores lo-

af naturlige råvarer. For at klare sig godt på et

umage for at fastholde sine medarbejdere

kale virksomheders vækst og udvikling. Når der

internationalt marked investerer virksomheden

i mange år og være en god og aktiv nabo i

samtidig er tale om en virksomhed, som både er

årligt et stort beløb i udvikling og forskning med

forhold til lokalsamfundet. Selv blev Jørgen

innovativ, og som gør en ekstra indsats over for

udgangspunkt i sin egen udviklingsafdeling.

Thaulov ansat i virksomheden som laborantelev

sine medarbejdere og over for lokalsamfundet,

i 1988, siden blev han sælger, salgschef, adm.

så er det en ren fornøjelse at være på besøg,”

”Vi bestræber os på at være den nichevirksom-

direktør, og i 2010 overtog han hele aktiekapi-

siger borgmester Niels Hörup.

hed, som er allerbedst til at finde nye kvalitets-

talen i virksomheden i et såkaldt manegement

Kort nyt
Miljøtilstanden i Danmark
Miljøstyrelsen har offentliggjort en digital miljø

grafer og figurer. Her ses udviklingen de sene

tilstandsrapport på Internettet. Her kan man

ste år for f.eks. invasive arter, støjforurening,

løbende finde informationer om, hvordan det

drikkevand, affaldsmængder og meget mere.

står til med miljøet i Danmark. Hjemmesiden

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med

formidler resultater fra undersøgelser og må

informationer og data.

Hjemmesideadressen er: www.miljøtilstand.nu

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,
https://mfvm.dk/

linger over hele landet illustreret gennem tekst,

Flere naturområder skal have mulighed for at få støtte
Fødevareministeriet vil sikre, at flere naturom
råder kan modtage støtte under EU’s Land
distriktsprogram, og puljen til dette vil blive
øget med 15 millioner kroner. Hensigten er, at
flere overdrev og naturarealer i nationalparker
skal kunne modtage støtte til, at for eksempel
heste, geder og kvæg kan holde buske og krat
nede. Herved fremmes levevilkårene for sjældne
sommerfugle og andre truede dyrearter, der er
tilknyttet naturtyper som for eksempel enge
og overdrev.
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,
https://mfvm.dk/

188 mio. kroner ekstra til grøn udvikling
GUDP og MUDP får tilsammen en ekstra bevil

GUDP, der støtter udviklingsprojekter inden for

De ekstra millioner skal gå til at udvikle miljøtek

ling via Forskningsreserven på 188 mio. GUDP

landbruget og fødevaresektoren, får 78 mio. kr.,

nologi inden for områder som klimatilpasning

står for Grønt Udviklings- og Demonstrations

hvoraf en pulje på 40 mio. kr. er øremærket til

og vand, ressourceeffektivitet og affald, be

program, og MUDP står for Miljøteknologisk

metoder og teknologi, der kan reducere føde

grænsning af støj- og luftforurening og til me

Udviklings- og Demonstrationsprogram.

varernes klimaaftryk.

toder, der reducerer brugen af farlige kemikalier.

Folketingets partier blev den 6. november 2019

Desuden skal 38 mio. kr. gå til forsknings- og

Med den nye bevilling kan MUDP desuden

enige om fordelingen af Forskningsreserven

udviklingsprojekter inden for økologisk land

styrke sin satsning på fyrtårnsprojekter i fuld

for 2020, der giver den grønne forskning et

brug. Midlerne er et supplement til GUDP´s faste

skala, som kan inspirere andre virksomheder til

markant løft. Som led i aftalen får Miljø- og

bevilling på ca. 200 mio. kr. om året.

at tage nye miljøteknologier i brug.

strationsprogrammer GUDP og MUDP tilsam

MUDP får i alt 111 mio. kr. fra Forskningsreser

GUDP kan findes på: www.gudp.dk, og MUDP

men 188 millioner ekstra til at fremme grøn og

ven til at støtte virksomheders udvikling af nye

på: www.ecoinnovation.dk

miljøvenlig udvikling.

miljøteknologiske løsninger. Med de ekstra

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,

midler råder MUDP i 2020 i alt over 134 mio. kr.

https://mfvm.dk/

Fødevareministeriets to udviklings- og demon
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Der er fundet flere sprøjtemidler i grundvandet
Hvert år tager Aarhus Universitet temperatu

er dermed en anelse lavere, men er ikke faldet

særligt tre nedbrydningsprodukter fra sprøj

ren på naturens og vandmiljøets tilstand med

som forventet i forhold til de seneste år. I 2017

temidler, som der ikke tidligere er målt for.

NOVANA-rapporten (Det Nationale Overvåg

blev kvælstofudledningen opgjort til 60.000

Som konsekvens af fundene bliver der i 2019

ningsprogram for Vandmiljø og Natur). De

ton. Samtidig viser hovedkonklusionerne i

screenet for ca. 400 stoffer, der ikke tidligere

foreløbige resultater fra rapporterne viser, at

rapporten, at der er flere fund af sprøjtemidler

er undersøgt for i grundvandsovervågningen.

der er blevet udledt 58.000 ton kvælstof til de

i både drikkevand og grundvand end tidligere.

danske kystvande i 2018. Udledningen i 2018

Det skyldes, at der de sidste par år er målt for

Stort potentiale for genanvendelse af plast i erhverv
Der findes et stort potentiale for løsninger,

chen i alt, hvoraf kun 6.010 ton indsamles som

landbruget i alt, hvoraf kun 5.438 ton indsamles

som kan øge genbrug og genanvendelse af

plast. Af de 6.010 ton bliver 5.349 indsamlet til

som plast. Af de 5.438 ton bliver 4.959 ton

plast i bygge- og anlægsbranchen, hotel- og

genanvendelse, hvilket svarer til en genanven

indsamlet til genanvendelse.

restaurationsbranchen samt landbruget. Det

delsesprocent på ca. 17 pct.

viser en ny rapport udarbejdet

Indenfor hotel- og restaurantvirk

for Miljøstyrelsen.

somheder bliver kun en tiendedel
af plastaffaldet i branchen sorte

Rapporten peger på, at genbrug

ret og indsamlet som plast. Dette

og genanvendelse af plast kan

svarer til, at der er ca. 1.300 ton

øges, hvis branchen i højere

plastaffald i branchen i alt, hvor

grad fokuserer på samarbejde

af kun 130 ton indsamles som

på tværs af værdikæden. Det

plast. Af de 130 ton bliver det

kan blandt andet ske ved, at

hele indsamlet til genanvendelse.

leverandører etablerer ordninger

Dette svarer til en genanvendel

for tilbagetagning af emballager,

sesprocent på ca. 10 pct.

så for eksempel flere dunke og
kasser tages tilbage og genbru

Der er en vis usikkerhed forbun

ges frem for at ende som affald

det med opgørelserne.

til forbrænding.
Rapporten: Analyse af nationale
plaststrømme i landbrug, ho

For bygge- og anlægsvirksomhe
der viser undersøgelsen, at kun ca. 21 pct. af

Undersøgelsen viser, at der fra landbrugsvirk

tel- og restaurationsbranchen og bygge- og

plastaffaldet i branchen faktisk bliver sorteret og

somheder kun bliver sorteret og indsamlet om

anlægsbranchen, Miljøprojekt nr. 2084, Miljø

indsamlet som plast. Dette svarer til, at der er ca.

kring 25 procent af den anvendte plast. Dette

styrelsen 2019.

31.600 ton plastaffald i bygge- og anlægsbran

svarer til, at der er ca. 21.000 ton plastaffald i

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Danmark ratificerer Gøteborg-protokollen
Danmark har i oktober ratificeret Gøteborg-pro

Hvert år dør 4.200 mennesker for tidligt i

Da luftforurening er grænseoverskridende,

tokollen, der er en del af Konventionen om

Danmark på grund af luftforurening, og re

er det vigtigt at arbejde internationalt med

langtransporteret grænseoverskridende luftfor

geringen vil indfri sin målsætning og reducere

luftforurening. Regeringen forventer senere

urening, der er en FN-konvention. Gøteborg-

forureningen fra fem luftforurenende stoffer.

på året at fremlægge initiativer til at nedbringe

protokollens formål er at bekæmpe forsuring,

Partikeludledningen skal eksempelvis nedbrin

luftforureningen her i landet.

eutrofiering og ozon ved jordoverfladen. Pro

ges med 33 procent inden 2020.

tokollen blev oprettet i 1999 efter forslag fra
de nordiske miljøministre.
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Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,
https://mfvm.dk/

Nye statsskove optager CO2
Der er rejst over 100 nye statsskove i Danmark
de seneste 30 år. En beregning fra Københavns
Universitet viser, at de nye skove har optaget og
lagret mindst 668.000 tons CO2.
Skove lagrer kulstof i stammer, grene og rødder
og opsuger dermed CO2, når de vokser. Over
100 år optager de seneste tre årtiers skovrejs
ning således mindst 9,7 millioner tons CO2
– heraf vil cirka 5 millioner ton være i skoven i
de levende træer, og resten vil være i træpro
dukter eller have fortrængt fossile brændsler i
energisektoren.
Naturstyrelsen har i løbet af de sidste 30 år
etableret omkring 250 hektar ny statsskov hvert
år. I skovene indgår også åbne områder som for
eksempel bliver til enge og søer, samt områder
der får lov at springe i skov af sig selv.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet, https://mfvm.dk/

OECD-rapport om miljøet i Danmark viser flere problemer
En evaluering af dansk miljøpolitik og 44 an

videreudvikles. Der er blandt andet anbefa

miljømæssig betydning. Dertil kommer blandt

befalinger om nye tiltag er i november blevet

linger om at udvikle en biodiversitetsstrategi,

andet, at luftforureningen i de største byer

afleveret af OECD til den danske regering.

gøre det yderste for at reducere drivhusgas

ligger over de internationale grænser.

udledningerne inden 2030, fortsætte med
Der er ros for omstillingen af energisektoren,

at reducere udledningen af kvælstof samt at

Rapporten: OECD Environmental Performance

samarbejde mellem myndigheder, virksomhe

reducere partikelforureningen. OECD finder

Reviews, Denmark, 2019.

der og civilsamfund om miljøspørgsmål og for

problemer og udfordringer ved biodiversiteten

målene om at skære CO2-udledningen med

og habitatområder er dårligt beskyttede. Der er

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,

70 procent i 2030. OECD er kommet med 44

også dårlig kystnær vandkvalitet og pesticider i

https://mfvm.dk/

anbefalinger til, hvordan dansk miljøpolitik kan

grundvandet samt dyrket landbrug på arealer af

Database over innovationsprojekter – grøn projektbank
Miljø- og Fødevareministeriet har i samarbejde

projekter eller blive klogere på ny teknologi,

om, hvad der er den nyeste viden inden for for

med Innovationsfonden etableret Grøn Projekt

kan man bruge Grøn Projektbank. Det kan være

skellige områder og evt. finde nye samarbejds

bank og samlet ca. 1.000 innovationsprojekter,

projekter om fx højteknologisk rensning af vand

partnere. Derudover skal det være muligt at se,

der har fået offentlig støtte.

og luft, bekæmpelse af madspild eller udvikling

hvad pengene går til, fx inden for vandprojekter,

af nye proteiner.

plastprojekter og projekter om begrænsning af
forurening fra skibsfart.

Grøn Projektbank skal sikre åbenhed og viden
deling om offentligt støttede innovationsprojek

Projektbanken, der er en database, kan hjælpe

ter, hvilket der har været stor efterspørgsel efter.

ansøgere til midler fra Innovationsfonden MUDP

Databasen findes på : www.grønprojektbank.dk

(Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrati
Hvis man som forsker/virksomhed etc. gerne vil

onsprogram) og GUDP (Grønt Udviklings- og

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,

søge inspiration til at komme i gang med nye

Demonstrationsprogram) med at orientere sig

https://mfvm.dk/
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Klimapartnerskab om affald, vand og cirkulær økonomi
Et nyt klimapartnerskab med fokus på affald,

og erhvervslivet. Partnerskabet skal række ud

kan tænkes sammen med regeringens udspil til

vand og cirkulær økonomi skal komme med

til alle centrale aktører i de berørte sektorer.

en klimahandlingsplan.

anbefalinger til, hvordan affaldssektoren og

Drivhusgasudledning fra affalds- og vandsek

vandsektoren kan blive endnu bedre til at

torerne udgør ca. 2 pct. af de samlede danske

reducere deres klimaaftryk. Partnerskabet er ét

udledninger. Regeringen har bedt om at mod

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,

ud af 13 nye partnerskaber mellem regeringen

tage de 13 partnerskabers anbefalinger, så de

https://mfvm.dk/

Støtte til at vise nye veje til klimatilpasning
Projekter i København, Hvidovre, Dragør, Vejle,

Otte kommuner får nu en økonomisk hånds

Projekterne er: Stormflodssikring i Kalvebo

Assens, Hedensted, Middelfart og Randers

rækning på i alt 6,75 mio. kroner. Pengene skal

derne, Udviklingsplan for Dragør Kommunes

Kommuner får tildelt i alt 6,75 mio. kroner fra

gå til at videreudvikle syv pilotprojekter, der hver

kystbeskyttelse, Stormflodsbeskyttelse, der gror

partnerskabet ”Byerne og det stigende hav

med sin tilgang forener behovet for at skabe

med byen, Langtidsholdbar byudvikling i vand

vand” mellem Miljø- og Fødevareministeriet

tryghed ved at beskytte mod oversvømmelse,

kanten, Grundejerne bestemmer – borgerdrevet

og Realdania.

med en lyst til at engagere borgerne, udvikle nye

højvandssikring skaber nye muligheder, Havne

rekreative byrum samt ikke mindst understøtte

laboratoriet – sammen om klimatilpasning og

bæredygtig byudvikling.

Klimabåndet – implementering med kvalitet.

Havvandet stiger, og vi vil fremover opleve

Læs mere om de enkelte projekter på

flere storme og stormfloder. Denne udfordring
skal byerne langs den 7.300 km lange danske

Ud over den økonomiske støtte fra partnerska

kystlinje finde løsninger på.

bet får de udvalgte projekter også mulighed for

www.realdania.dk
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,

at få vejledning fra Kystdirektoratet.

https://mfvm.dk/
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Svanemærket fylder 30 år
Nordisk Ministerråd stifte

Danmark er udbuddet af produkter og services

Udvalget af svanemærkede produkter er

de i 1989 Svanemærket.

med Svanemærket de sidste fem år steget fra

bredt – bl.a. ses mærket på plejeprodukter og

Der er siden 1989 kommet

7.500 produkter i 2014 til over 16.000 produk

makeup, bagepapir, tekstiler og jeans, legetøj,

over 60 produktgrupper,

ter i dag. Samme udvikling gør sig gældende for

inde- og udemøbler, byggematerialer og boliger,

som har mærket. Samtidig

EU's miljømærke (Blomsten), som er vokset fra

tryksager, rengøring, hoteller og bilvaskehaller.

er antallet af svanemærke

lidt over 1.000 produkter i 2014 til mere end

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,

de varer steget kraftigt de seneste år. Alene i

4.500 produkter i 2019.

https://mfvm.dk/

Nye krav til Ecodesign og Energimærkning på vej
Danmark har sammen med de øvrige EU-lande,

ser i EU med 46 mio. tons CO2-ækvivalenter

liarder kWh årligt af det endelige energiforbrug

Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet

om året svarende til omtrent hele Danmarks

i 2020. Og for danske husholdninger er den

vedtaget en række nye krav til 10 forskellige

samlede udledning i dag. Samtidig kommer

gennemsnitlige effekt fra 2013 til 2020 ca.

produktgrupper, som enten skærper eller stiller

europæiske forbrugere til at spare penge – i

9.000 kroner sparet på elregningerne for hele

nye krav til produkternes energiforbrug. De

gennemsnit 1.100 kroner om året.

perioden.

EU’s krav om Ecodesign og Energimærkning

Ecodesign-kravene begrænser produkters

af produkter leverer halvdelen af EU’s energi

forbrug af energi og andre ressourcer gennem

Når kravene får fuld effekt i 2030, ventes de at

sparemål for 2020. Det er mere end nogen

minimumskrav til produkternes energiforbrug.

sænke energiforbruget i EU med 167 milliarder

anden EU-politik og bidrager meget konkret til

Produkter, som ikke opfylder kravene, må ikke

kWh om året, eller hvad der svarer til hele Dan

reduktion af den globale opvarmning og øget

markedsføres i EU.

marks samlede energiforbrug. Samtidig ventes

forsyningssikkerhed. I Danmark sikrer Ecodesign

kravene at reducere udledningen af drivhusgas

og Energimærkning en besparelse på 5,1 mil

såkaldte Ecodesign-krav træder i kraft i 2020
og 2021.

8

Kilde: Energistyrelsen, https:ens.dk

Greve-Solrød Erhvervsservice
ansætter ny konsulent
Kitt Ambæk Henriksen er 45 år og er per 1. september 2019 ansat i Greve-Solrød Erhvervsservice til at
hjælpe og vejlede iværksættere og virksomheder i Greve Kommune og Solrød Kommune med opstart,
drift og forretningsudvikling.
Erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed
glæder sig over at have fået Kitt Ambæk Henriksen med på holdet. Iværksætteri er en central
indsats for Greve-Solrød Erhvervsservice.
Vi har med Kitt Ambæk Henriksen fået ansat
den helt rigtige profil til at være med til at styrke
og videreudvikle indsatsen over for lokale iværksættere og virksomheder i Greve Kommune og
Solrød Kommune, der har brug for vejledning,
information og sparring i forbindelse med
opstart, drift og udvikling af deres forretning.
Kitt kommer fra en stilling som erhvervsfremmekonsulent i Frederikssund Kommune, har
masser af erfaring fra det private erhvervsliv bl.a.
som direktør i Nyati Safari og Mountain Lodge
Norrefjell og markedschef hos Gålå A/S, og så
er hun fagligt dygtig og utrolig serviceminded
og empatisk. Hun er god til at lytte og sætte sig
i iværksætternes og virksomhedernes sted, se
muligheder herunder hvad der er af konkrete
relevante tilbud og ydelser inden for erhvervs-

du brug for hjælp til at realisere din drøm, eller

inden for erhvervsfremmesystemet, samt hvem

fremmesystemet, man som erhvervsdrivende

brug for viden, inspiration eller sparring inden

du skal tale med, så ring eller skriv til os, udtaler

kan trække på, uanset om man har brug for

for fx strategi og forretningsudvikling, import

Tina Charlotte Koeffoed.

konkret hjælp på et givent område, savner viden

og eksport, salg og markedsføring, digitalise-

eller inspiration, udtaler Tina Charlotte Koeffoed

ring, robotteknologi m.m. Og har du lyst til at

Flere oplysninger

som er daglig leder af ErhvervsCentret.

deltage i spændende erhvervsfaglige kurser og

Kontakt Tina Charlotte Koeffoed, erhvervs- og

arrangementer eller brug for at netværke med

turistchef, ErhvervsCentret: 2130 5004 og

Så er du iværksætter, eller har du virksomhed i

andre erhvervsdrivende, eller er du i tvivl om,

e-mail tck@greve.dk Kitt Ambæk Henriksen:

Solrød Kommune eller Greve Kommune og har

hvad der findes af relevante tilbud og ydelser

3691 5000 og e-mail kah@greve.dk
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Kan du blive endnu bedre til
at sortere dit erhvervsaffald?
De fleste af virksomheder i Solrød Kommune er rigtig gode til at sortere deres erhvervsaffald, men
der er for mange et potentiale til at blive endnu bedre – og jo mere affald, der kan sorteres og
genanvendes, desto bedre er det for vores allesammens klima og miljø.
Vi har i Solrød en af landets mest ambitiøse klimaplaner, og vi er en kommune, der tager ansvar for
fremtiden i samspil med både vores borgere og vores erhvervsliv. Jeres indsats nytter og er vigtig
– ved at genanvende vores affald kan plastik genanvendes til fx fleecetrøjer, madrester kan blive til
el og varme, og glas kan få evigt liv.
Jeg håber derfor, at du med interesse vil læse nedenstående gode råd og fakta om, hvordan vores
virksomheder kan blive endnu bedre til at sortere og på den måde omdanne affaldet til ressourcer til
glæde for os allesammen.
De bedste hilsner
Niels Hörup
Borgmester

Hvordan kommer du i gang?

Vend en udgift til en indtægt

Resten af Kommunen skal også til at

Mange virksomheder er godt i gang med at

En øget genanvendelse af din virksomheds

sortere bedre

kildesortere genanvendeligt affald som pap,

erhvervsaffald er ikke kun godt for vores klima

Det er ikke kun virksomhederne i Solrød Kom-

papir og metal, men ofte bliver materialer som

– det kan også være en gevinst rent økonomisk.

mune, der skal tage ansvar for vores allesam-

fx plastfolier fra produktionen og varemod-

Det skyldes, at man pt. betaler 420 kr. ex moms

mens klima og miljø – borgerne skal naturligvis

tagelsen samt madaffald, glas og dåser fra

pr. ton i forbrændingstakst til småt brændbart

også. Derfor skal alle borgere, grundejere og de

kantinen overset.

affald, hvor genanvendeligt affald som rent

kommunale institutioner i Solrød Kommune til

plast, pap, papir og metal i stedet genererer

at sortere deres husholdningsaffald bedre fra

For at komme i gang med at kildesortere det

en indtægt. Det er altså muligt at få reduceret

marts 2020.

affald, der lige nu bliver overset, kræver det

udgifterne.

ofte blot en overkommelig indsats. Til en
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Den nye affaldsordning er samtidig et skridt på

beskeden pris er det muligt at investere i nye

Hvordan er reglerne?

vejen i Solrød Kommunes ambitiøse klimaplan,

affaldsstativer og beholdere, hvor du kan klistre

Kildesortering af din virksomheds affald er ikke

som skal løfte genanvendelsesprocenten for

mærkater på, så det er lettere at sortere de

kun sund fornuft, du er faktisk også forpligtiget

husholdningsaffald fra de nuværende ca. 30

forskellige typer af affald. Husk at kontakte din

til at sortere. Affaldsbekendtgørelsens § 51

procent til over 50 procent i 2022. Det betyder,

affaldsindsamler, så du kan få ekstra containere

forpligtiger nemlig affaldsproducerende virk-

at der fra 2020 skal sorteres i opdelingerne:

til de nye affaldstyper. Din affaldsindsamler kan

somheder til at kildesortere væsentlige dele af

restaffald, madaffald, papir, pap, glas og dåser

også ofte hjælpe dig med vejledningsmateri-

deres erhvervsaffald til såkaldt materialenyttig-

samt plastemballage. Samtidig bliver der stadig

ale, skiltning og klistermærker, og på Solrød

gørelse. Her tænkes der fx på genanvendeligt

hentet haveaffald.

Kommunes hjemmeside kan du altid finde en

PVC-affald, affald af genanvendeligt papir,

sorteringsguide.

pap, karton, emballageaffald af glas, plast,

God fornøjelse med at affaldssortere – og husk,

metal og træ.

det er bedre at starte i dag end i morgen.

Mange virksomheder har store mængder pap, og der kan være penge i at frasortere til genanvendelse i stedet for at det bliver brændt med
det øvrige affald.
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Hvis din virksomhed bruger Miljøcenter Greve, skal du bestille et nyt
adgangskort for 2020. Fra 1. januar 2020 skal betalingen nemlig ske
direkte til KLAR Forsyning, som driver Miljøcenter Greve, og derfor er
du desværre nødt til at forny din tilmelding.
Du kan forny tilmeldingen på www.klarforsy-

Husk, at din virksomhed også kan

ning.dk/affald, hvor du også kan se priserne

bruge ARGOs genbrugspladser

for brug af Miljøcenter Greve. Du skal bruge

Virksomheder kan frit vælge hvilke genbrugs-

din virksomheds P-nummer, når du skal forny

pladser de benytter. ARGO driver genbrugsplad-

tilmeldingen.

ser i flere kommuner omkring Solrød Kommune,
og flere af pladserne har døgnåbent.

Bestil med det samme, så er du sikker på at have
de nye kort inden årsskiftet. Dit nuværende kort

Find adresser og åbningstider på

vil blive lukket efter 31. december 2019.

https://argo.dk/erhverv/

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