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BLIV EN VINDERVIRKSOMHED 
– NÅR DU SOM VIRKSOMHEDSLEDER SKAL MOTIVERE DIG SELV OG
DINE MEDARBEJDERE

29. SEPTEMBER

Vil du inspireres til nye måder at lede sig selv og andre på og fejre åbningen 
af det spritnye lokale erhvervsservice i Solrød? 

Så kom og deltag i åbningen af det nye set-up for det 
lokale erhvervsliv – Solrød Erhvervsservice og mød 
de medarbejdere, der kommer til at servicere de lokale  
virksomheder og iværksættere i Solrød fremover. 

Vi starter med et inspirerende oplæg om ledelse og 
motivation fra assistenttræner for kvindelandsholdet 
i håndbold – Lars Jørgensen.

LEDELSE ER SELVINDSIGT OG FORANDRINGSPARATHED

Selvindsigt og forandringsparathed er nogle af de vig-
tigste ingredienser, hvis du ifølge Lars Jørgensen skal 
trives og udvikles enten som individ, team eller leder.

Der er mange måder at lede og motivere på, og Lars har 
været ”udsat” for hele repertoiret. Han har taget de bedste  
elementer med sig, og dem deler han nu ud af og inspi-
rerer til en positiv måde at lede sig selv og andre på.

Udover at motivere den enkelte spiller på landsholdet 
til at yde sit bedste hjælper Lars med at finde deres 
rolle i samspillet: Ved at forstå hinandens forskel-

Solrød Erhvervsservice
Vi er sat i verden for at yde en endnu mere 

lokal service overfor de lokale virksomheder 

og iværksættere: Vi er til for alle kommunens 

virksomheder og dem, der vil flytte hertil. 

ligheder, og både acceptere og respektere dem, kan 
man ”spille” hinanden gode og nå de mål, der er sat.

NETVÆRK OG DIALOG MED SOLRØD ERHVERVSSERVICE

Udover oplægget vil der være information fra Solrød 
Erhvervsservice om tilbuddene til de lokale virksom-
heder og plads til netværk og dialog med de enkelte 
medarbejdere fra det nye set-up.

Vi glæder os til at se jer til en inspirerende og hyggelig 
eftermiddag.

KONTAKTPERSON: METTE ØSTERGA ARD   •    MOBIL 53727102   •    E-MAIL MOS@EHSJ.DK

Program }
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29. SEPTEMBER

15.30  ANKOMST OG TJEK IND 

16.00  VELKOMMEN  V/ NIELS HOIRUP, BORGMESTER I SOLRØD OG MADS V. KRAG, 

DIREKTØR I ERHVERVSHUS SJÆLLAND

16.20  FOREDRAG MED LARS JØRGENSEN – SELVLEDELSE OG MOTIVATION

17.10  HVILKE TILBUD HAR SOLRØD ERHVERVSSERVICE TIL ERHVERVSLIVET 

V/ JOBCENTRET OG SOLRØD ERHVERVSSERVICE

17.30  DIALOG I PLENUM - ØNSKER OG TANKER OM DET NYE SAMARBEJDE

18.00 NETVÆRK

18.30   FARVEL OG TAK FOR I DAG

 DET ER GRATIS AT DELTAGE – MEN AF HENSYN TIL PLADS OG FORPLEJNING ER 

DER TILMELDING TIL ARRANGEMENTET.

Program 

DU KAN TILMELDE DIG HER: EHSJ.NEMTILMELD.DK/301/

TILMELDING  SENEST MANDAG DEN 27.9.21 KL. 12.00. 

FORPLEJNING  KAFFE, THE, LAGKAGE OG FRUGT SAMT VAND.

LOKATION   RÅDHUSET SOLRØD CENTER 1, 2680 SOLRØD STRAND, MØDELOKALE 130.

PARKERINGSMULIGHEDER VED RÅDHUSET OG BAG SOLRØD CENTRET.

KONTAKT  ARRANGEMENTSANSVARLIG OG KONTAKTPERSON METTE ØSTERGAARD, 

MOBIL 53727102, E-MAIL MOS@EHSJ.DK

Hvad kan vi hjælpe din 
virksomhed med?
Solrød skal være et godt sted – både at bo og drive forretning. 
Derfor styrker vi nu det lokale erhvervsliv.

Sparring, events og netværks
aktiviteter helt lokalt
Uanset om du er iværksætter eller veletableret 

virksomhed, kan Solrød Erhvervsservice hjælpe 

dig videre med dine udfordringer. Vi kan også 

guide dig videre til såvel Solrød Kommune og 

rundt i erhvervs fremme systemets mange tilbud. 

Det er vores mål at gøre det lettere for de lokale 

virksomheder at udvikle deres forretning.

Solrød Erhvervsservice hjælper både lokale virk-

somheder i Solrød og tager godt imod virksom-

heder, der ønsker at etablere sig i kommunen. 

Se mere på www.solroderhverv.dk

Vi kan bidrage med 1-1 sparring, hvor vi sam-

men får en grundig snak om jeres udviklings-

muligheder og udfordringer i virksomheden. 

Sammen fi nder vi ud af, hvad der skal til for at 

komme videre.

Vores nære tilknytning til Solrød Kommune 

er tillige en kæmpe fordel, når det gælder fx 

rekruttering, fastholdelse, erhvervsbyggesager, 

miljø tilladelser mm.

Nem adgang til regionale tilbud via 
Erhvervshus Sjælland
Erfarne forretningsudviklere står klar til at 

hjælpe din virksomhed med digitalisering, salg 

og markedsføring, strategi og ledelse, eksport, 

fi nansiering, rekruttering, krisehåndtering og 

meget mere.

Vi kan tillige hjælpe med en lang række til-

skudsmuligheder, som din virksomheder kan 

gøre gavn af. Vi er altid opdateret på de nyeste 

na tio nale og regionale vækstprogrammer.

Ønsker du at se et udsnit af dine muligheder, 

så tag et kig hos Erhvervshus Sjællands hjem-

meside på www.ehsj.dk
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Imponerende. Det var miljøminister Lea Wer-

melins overvejende indtryk, da hun mandag 

den 9. august 2021 besøgte Solrød Kommune 

for at høre mere om et stort naturprojekt, som 

spiller ind i miljøministeriets landsdækkende 

konkurrence ’Danmarks vildeste kommune’. 

Projektet, som miljøministeren omtaler, er et 

omfangsrigt naturprojekt, der skal omdanne 

yderligere 3 procent af kommunens geogra-

fisk samlede areal til vild natur for både at 

løfte biodiversiteten, beskytte drikkevandet og 

mindske CO2-udledningen. Projektet udvikles 

i samarbejde med KLAR Forsyning, HOFOR, 

lokale landmænd, lodsejere, Naturstyrelsen og 

kommunen. 

”Formålet med konkurrencen er, at vi skal give 

en mere sprudlende, kriblende og levende natur 

videre til vores børnebørn, og den tankegang 

rammer Solrød Kommune spot on med de gode 

initiativer, kommunen har sat gang i. Solrød 

Kommune har sammen med flere samarbejds-

parter iværksat et stort naturprojekt, som ikke 

alene løfter biodiversiteten, men som samtidig 

beskytter drikkevandet, sikrer mindre CO2-ud-

ledning og giver borgerne bedre mulighed for at 

komme ud og nyde naturen. Det er godt gået,” 

siger miljøminister Lea Wermelin

Projektet går kort sagt ud på, at lokale land-

mænd og lodsejere bytter ca. 120 hektar af 

deres jord langs med Solrød Bæk ud med land-

brugsjord et andet sted. Arealerne er udpeget 

til særligt beskyttede områder, hvor der bores 

og kan bores efter drikkevand, og i stedet for 

landbrugsjord skal arealerne omdannes fra dyr-

kede marker til et unikt eng- og moseområde 

med vild natur og klukkende vandløb. Samtidig 

vil Solrød Kommune gerne kunne etablere en 

natursti, som gør, at borgerne kan nyde den 

smukke natur på gåben hele vejen mellem 

byerne Havdrup og Solrød.

For at projektet skal lykkes, har Solrød Kommu-

ne i samarbejde med de lokale landmænd og 

lodsejere søgt statens pulje til multifunktionel 

jordfordeling, som sørger for, at landmændene 

og lodsejerne får egnet landbrugsjord et andet 

sted i nærområdet.

Ud over ådals projektet hørte Lea Wermelin 

også om, hvordan Solrød Kommune uddanner 

borgere til at være naturambassadører og om, 

at kommunens skoler og daginstitutioner alle 

laver konkrete handleplaner for at få mere bio-

diversitet på deres arealer. Samtidig vil Solrød 

Kommune omdanne nogle af de kommunale 

grøftekanter og rabatter til naturarealer.

”Solrød Kommune inddrager borgerne på flere 

forskellige måder, og det gør den globale biodi-

versitets udfordring lokal og konkret på en god 

og håndgribelig måde,” siger miljøministeren.

Hvis din virksomhed er interesseret i at indføre 

tiltag til at øge biodiversiteten hos din virksom-

hed  er i mere end velkomne til at kontakte 

teknik & miljø: teknisk@solrod.dk

Ambitiøst naturprojekt i 
Solrød Kommune imponerer 
miljøministeren
Miljøminister Lea Wermelin har besøgt Solrød Kommune for at høre mere om et ambitiøst naturprojekt, 
der skal omdanne yderligere 3 procent af kommunens geografisk samlede areal til vild natur.

Miljøminister Lea Wermelin på besøg i Solrød Kommune.



Fremtidig el-infrastruktur til understøttelse af grøn omstilling 
Et stort flertal af partier i Folketinget har indgået 

en aftale om el-infrastrukturen til understøttelse 

af Klimalovens mål om 70 pct. drivhusgas-

reduktionen i 2030 og klimaneutralitet i 2050. 

Målene vil medføre en omfattende elektrifi-

cering af det danske samfund, hvor landet 

kommer til at bruge markant mere elektricitet 

end i dag. Derudover betyder den gradvise 

omstilling fra centrale kraftværker til VE-anlæg 

baseret på sol og vind, at elproduktionen både 

skal transporteres over længere afstande, og 

at energisystemet skal blive bedre til at udnytte 

sol- og vindenergien.

Aftalen indebærer blandt andet, at el-distribu-

tionsnettet skal fremtidssikres, og at leverings-

kvaliteten samfundsøkonomisk skal være den 

mest hensigtsmæssige.

Aftalen er en stemmeaftale der betyder, at 

partierne har forpligtet sig til at stemme for de 

lovforslag, der er nødvendige for at gennemføre 

aftalen.

Aftalen findes på Klimaministeriets hjemmeside, 

https://kefm.dk/.

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

Kort nyt

Ny lov om gasforsyning
Lov om naturgasforsyning bliver til lov om 

gasforsyning m.m. Folketinget har den 11. maj 

2021 tredjebehandlet lovforslaget, nu lov nr. 

923 af 18. maj 2021, som indeholder en række 

ændringer af bl.a. lov om naturgasforsyning og 

andre love. Det mest iøjnefaldende er, at lov 

om naturgasforsyning ændrer navn til lov om 

gasforsyning. Det skyldes, at en stadig større 

del af gassen i ledningsnettet udgøres af biogas 

fra biogasanlæg. Andelen af biogas er ca. 20 

procent og den øvrige del er fossilt gas fra Nord-

søen, samt importeret fossilt gas fra Tyskland.

 

Kilde Energistyrelsen, https://ens.dk/
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Sparepæren udgår
Først i 1990erne blev sparepæren udbredt 

hos almindelige forbrugere. Det daværende 

Elsparefonden begyndte omkring år 2000 at 

køre kampagner og udviklede en A-pæreliste 

for at gøre det nemmere og sikrere at købe 

sparepærer. Fra den 1. september i år, må 

sparepærer ikke længere sælges - bortset fra 

butikkers eventuelle restlager.

Sparepæren blev særlig udbredt, efter at glø-

depæren blev udfaset fra 2009, hvor LED-lyset 

endnu ikke for alvor var slået igennem.

Sparepæren er i princippet et kompakt lysstof-

rør. I forhold til glødepæren er den væsentligt 

energibesparende, men på grund af indholds-

stofferne – blandt andet kviksølv – ikke så 

miljøvenlig.

Sparepæren toppede i de danske hjem i 2014, 

hvor der var 18 sparepærer i et typisk parcelhus. 

Herfra gik det kraftigt ned ad bakke, og i 2020 

var tallet 5. Nu bliver sparepæren helt udfaset 

efter at have tabt kampen til den langt mere 

effektive LED-pære.

 

Kilde Energistyrelsen, https://ens.dk/

Skærpede krav til per- og polyfluoralkyl stoffer (PFAS) i jord
Miljøstyrelsen sænker nu grænseværdien for 

fluorstoffer af typen PFAS i jorden. I fagtermer 

kaldes grænseværdien jordkvalitetskriteriet, og 

den gælder for summen af de fire PFAS-forbin-

delser, PFOA, PFNA, PFHxS og PFOS.

Miljøstyrelsen fastsætter et nyt jordkvalitetskri-

terie for summen af de fire PFAS-stoffer (PFOA, 

PFOS, PFNA og PFHxS) på 0,01 mg/kg TS. Sam-

tidig bliver grundvandskriteriet på 0,002 μg/L 

for summen af de 4 PFAS-stoffer (PFOA, PFOS, 

PFNA og PFHxS).

”De nye kriterier får betydning for både re-

gioner, kommuner, rådgivere og andre, der 

fremover skal forholde sig til et nyt lavt jord-

kvalitetskriterie og samtidig også skal have styr 

på flere PFAS-forbindelser end før.

De nye jordkvalitetskriterier fremgår af Miljø-

styrelsens hjemmeside: https://mst.dk/me-

dia/223446/liste-over-jordkvalitetskriterier-ju-

li-2021_final1.pdf.

Kilde Miljøstyrelsen, https://mst.dk
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”Hele Prisen” – nyt energibesparelsesværktøj
En lav indkøbspris er ikke altid et godt køb – 

hverken for forbrugeren eller klimaet. Tit er et 

produkt, der er dyrere i indkøb, billigst i det 

lange løb, fordi det bruger mindre energi.

Energistyrelsens nye værktøj Hele Prisen gør det 

nemt at sammenligne udgifterne til både indkøb 

og brug af et produkt i hele dets levetid – den 

såkaldte totaløkonomi.

Værktøjet gør det fx muligt at sammenligne to 

vaskemaskiner og finde ud af, hvilken der er 

billigst, når man medregner både indkøbspri-

sen og el- og vandforbruget i vaskemaskinens 

forventede levetid.

Ud over at hjælpe forbrugerne med at spare 

penge, hjælper Hele Prisen også klimaet ved 

at fremme produkter med lavt energiforbrug. 

Værktøjet dækker over 45.000 modeller af 

forskellige elektroniske produkter og opdateres 

løbende. Det omfatter:

• Køleskabe, vinkøleskabe og frysere

• Vaskemaskiner og kombinerede vaske/tørre-

maskiner

• Opvaskemaskiner

• Tv og andre digitale skærme

De enkelte produkter kan findes i værktøjet. 

Hvis man har produktet – fx i en butik – kan man 

sammenligne produkter ved at scanne QR-ko-

den direkte fra produkternes energimærke.

Værktøjet findes på: https://tool.label2020.

eu/dk. 

Kilde Energistyrelsen, https://ens.dk/

Støtte til udvikling af teknologi - spildevand og drikkevand
I 2021 er der afsat ca. 2,7 mio. kr. til at støtte 

spildevandsselskaber og virksomheder, der er 

ejer af spildevandsanlæg, og som ønsker at 

gennemføre forsøg med overvågning og styring 

af lattergas eller metan på renseanlæg med 

fokus på reduktion af drivhusgasemissioner. 

Puljen kan også give støtte til vandforsynings-

selskaber, som ønsker at afprøve og undersøge 

nye teknologiske løsninger til videregående 

vandbehandling for at sikre rent drikkevand. 

Der kan søges om tilskud til teknologiudvikling 

inden for to områder:

• Teknologier til understøttelse af en klimaneu-

tral vandsektor

• Teknologier til videregående behandling af 

drikkevand

Der kan indsendes ansøgninger løbende indtil 

den 5. november 2021 kl. 12:00. Ansøgninger 

sendes til vandforsyning@mst.dk. Kvalificerede 

ansøgninger bevilges tilskud efter først-til-møl-

le-princippet. 

Se nærmere på https://ecoinnovation.dk/tilskud/

soeger-du-tilskud-under-mudp/aktuelle-opslag/

vtu-midler-2021/. 

Kilde Miljøstyrelsen, https://mst.dk.

Advarsel imod rottemiddel 
Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har over 

for en række danske webshops indskærpet 

et salgsstop af et ikke-godkendt rottemiddel, 

og varslet virksomhederne om en tilbagekal-

delse af de solgte produkter fra forbrugerne.

Kemikalieinspektionen har konstateret, at 

virksomhederne Cool Newco A/S, Bonuz 

ApS, 365-Logistik ApS og BENJO ApS, har 

solgt et kemisk rottebekæmpelsesmiddel, 

der ikke er godkendt. Navnet på bekæm-

pelsesmidlet er Rat-End, der er baseret på 

den stærke antikoagulant Bromadiolon, der 

ikke er godkendt til kemisk rottebekæmpel-

se i Danmark. Heller ikke for autoriserede 

personer.

Virksomhederne har forhandlet rottemidlet 

gennem disse fire web shops; Coolpriser.

dk, Discountmarked.dk, Boligcenter.dk og 

Zappy.dk.

Kilde Miljøstyrelsen, https://mst.dk.

Tungmetalholdige smykker beslaglagt
Ud af 31 tilbageholdte smykketyper fandt Ke-

mikalieinspektionen, at otte af smykketyperne 

indeholdt tungmetaller som cadmium og bly. 

Toldstyrelsen havde i samme sending fundet 

4.080 stk. smykker, der vurderedes at være 

varemærkeforfalskede og/eller piratkopierede. 

Cadmium og bly er jf. REACH-forordningen 

forbudt i smykker, og derfor sendes alle smyk-

kerne til destruktion. Alt i alt er der beslaglagt 

5.860 stk. smykker til destruktion på grund af 

tungmetalindhold.

Kilde Miljøstyrelsen, https://mst.dk. 
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Mange batterier overholder ikke lovgivningen 
Miljøstyrelsen har undersøgt 103 batterier på 

det danske marked, hvor ca. 45 procent viste 

sig at have større eller mindre overtrædelser af 

reglerne på området. De fleste overtrædelser 

vedrørte den lovpligtige mærkning, mens tre 

af batterierne havde tungmetaller over græn-

seværdien, herunder indhold af kviksølv.

Der blev udtaget forskellige størrelser af bat-

terier, som fx knapceller, AAA, AA, C, D og 

E. Batterierne blev også fordelt på forskellige 

materialer: lithium, alkaliske, sølvoxid, zink, lithi-

um ion, nikkel-metalhydrid og nikkel-cadmium. 

Med hensyn til tungmetaller måtte Miljøstyrel-

sen vejlede og indskærpe samt varsle påbud 

med hensyn til cadmium- og kviksølvindhold. 

Desuden måtte Miljøstyrelsen give en lang 

række vejledninger og indskærpelser på grund 

af mangelfuld mærkning af batterierne.

Kilde Miljøstyrelsen, https://mst.dk

Genanvendelse af plastik i byggeriet   
En ny aftale om et sektorsamarbejde mellem 

Miljøstyrelsen og Dansk Industri skal realisere 

potentialet for mere genanvendelse af plastik 

fra byggesektoren. 

Samarbejdet bidrager til klimaindsatsen for en 

grøn affaldssektor og øget cirkulær økonomi.

Med regeringens "Klimaplan for en grøn af-

faldssektor og cirkulær økonomi" er der sat et 

ambitiøst mål for byggesektoren om, at 25 % 

af al plastik skal udsorteres til genanvendelse i 

2025 og 75 % i 2030.

Som det er i dag, indsamles og genanvendes 

cirka en femtedel af plasten i byggesektoren, 

men der er potentiale for mere. Derfor indgår 

Miljøstyrelsen via Det Nationale Plastikcenter 

nu et sektorsamarbejdet på byggeområdet 

sammen med Dansk Industri. Sektorsamarbej-

det skal arbejde med konkrete løsninger. Det 

betyder, at vigtige aktører i byggeriet – fra af-

faldsproducenter, indsamlere og genanvendere, 

vil blive inddraget.

For at sikre fremdrift i arbejdet, og inddrage 

aktørerne på området, vil der blive oprettet et 

sekretariat. Sekretariatet for Sektorsamarbejdet 

kommer til at ligge hos Dansk Industri, som 

repræsenterer aktører inden for alle dele af 

byggeriets værdikæde.

Kilde Miljøstyrelsen, https://mst.dk

Otte nye problematiske stoffer på Kandidatlisten  
Kandidatlisten indeholder nu 219 stoffer, som 

kan udgøre en risiko for mennesker og miljø, 

fordi de f.eks. er kræftfremkaldende, skadelige 

for forplantningsevnen eller hormonforstyr-

rende.

Stofferne på listen er kandidater til REACH for-

ordningens godkendelsesordning; en ordning 

som betyder, at der skal søges om godkendelse, 

før stofferne må anvendes. De otte nye stoffer 

på Kandidatlisten bruges bl.a. i forbrugerpro-

dukter som kosmetik, duftartikler, plastik og 

tekstiler.

Hvis en virksomhed sælger en vare, der indehol-

der mere end 0,1% af et kandidatlistestof, er 

virksomheden forpligtet til at informere kunder 

og det europæiske kemiagentur, ECHA, om 

dette. ECHA skal informeres via en indberetning 

til SCIP databasen.

Kandidatlisten opdateres to gange årligt. Det er 

vigtigt, at virksomheder holder sig orienteret, så 

virksomhederne kan vurdere, om stofferne har 

relevans for deres varesortiment.

De otte nye stoffer og deres typiske anvendelse 

kan ses på Det Europæiske Kemikalieagenturs 

(ECHAs) hjemmeside.

Kilde Miljøstyrelsen, https://mst.dk

TEMADAG om legetøj    
Onsdag den 10. november 2021 kl. 9.30 - 16.00 

i Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense 

C er der temadag om legetøj. 

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen og Sikkerheds-

styrelsen inviterer sammen med Legebranchen 

til TEMADAG om legetøj. I år er temaet forbru-

gernes ønsker til kvalitet af legetøj. Afhængig 

af hvem man er, vil kvalitet af legetøj formentlig 

ikke have den samme betydning. For nogle 

betyder kvalitet, at legetøjet skal have en lang 

holdbarhed, mens det for andre kan betyde, 

at legetøjet er lavet af bæredygtige materialer.

Dagen vil blandt andet byde på oplæg fra tre 

danske virksomheder, der vil komme ind på, 

hvad de gør for at leve op til forbrugernes for-

ventninger - herunder ønsker til bæredygtige 

materialer, lovgivningskrav og procedurer for 

at sikre overholdelse af interne krav.

Tilmelding skal ske senest den 1. november 

2021. Se nærmere på: https://mim.dk/me-

dia/223005/invitation-til-temadag-2021.pdf 

Kilde Miljøstyrelsen, https://mst.dk.
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Tal for madaffald 
Der produceres i Danmark hvert år 1.214.000 

ton madaffald. Det viser en ny opgørelse fra 

Miljøstyrelsen, som har kortlagt mængden af 

madaffald fra fi re forskellige sektorer. 

Omfanget af madaffald er opdelt på følgende 

fem sektorer, hvoraf Miljøstyrelsen har opdate-

ret data for de fi re første: 

• Primærproduktion

• Forarbejdnings- og fremstillingssektoren

• Detailhandelen og anden fødevare-

distribution

• Restaurationsbranchen og restaurations-

tjenester

• Husholdninger (opgjort i 2018)

Madspild defi neres som affald, der har været 

bearbejdet til menneskeføde, mens madaffald 

omfatter alle rester af levnedsmidler, herunder 

fx skræller m.m. samt madspild.

Rapporterne - Primærproduktion samt Forar-

bejdnings- og fremstillingssektoren, Detail-

Omfanget af madaffald og madspild er estimeret til følgende:

Sektor

Madaffald 
(inkl. madspild) 

ton
Madspild

ton

Primærproduktion  59.000  44.000

Forarbejdnings- og fremstillingssektoren 529.000 385.000

Detailhandelen og anden fødevaredistribution  99.000  96.000

Restaurationsbranchen og restaurationstjenester  71.000  42.000

Husholdninger 456.000 247.000

handel og anden fødevaredi-

stribution, Restaurationsbran-

chen og restaurationstjenester, 

Husholdninger - kan fi ndes på 

Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kilde Miljøstyrelsen,

 https://mst.dk

Spar penge og CO2 med gratis tjeklister 
Virksomheder kan spare penge og mindske CO2 

– udslippet ved at udføre energitjek.

Selv energibevidste virksomheder kan ifølge 

Energistyrelsen ofte spare betydelige udgifter 

ved at gennemgå bygninger, processer og 

installationer.

Energistyrelsen har udarbejdet 8 tjeklister til 

virksomheder. De 8 tjeklister dækker automa-

tik, belysning, klimaskærm, køling, køling af 

serverrum, trykluft, ventilation og varmeanlæg.

Tjeklisterne kan fi ndes på: https://sparenergi.

dk/erhverv. 

Kilde Energistyrelsen, https://ens.dk

Erhverv

automatik
 Få styr på

Tjekliste til eksisterende anlæg

Et værktøj til at opnå energibesparelser 
i virksomheden

Erhverv

trykluft
 Få styr på

Tjekliste til eksisterende anlæg

Et værktøj til at opnå energibesparelser 
i virksomheden

Erhverv

ventilation
 Få styr på

Tjekliste til eksisterende anlæg

Et værktøj til at opnå energibesparelser 
i virksomheden

Erhverv

klimaskærmen
Få styr på

Tjekliste til eksisterende anlæg

Et værktøj til at opnå energibesparelser 
i virksomheden

Et værktøj til at opnå energibesparelser Et værktøj til at opnå energibesparelser 
i virksomheden

Erhverv

belysningsanlæg
Få styr på

Tjekliste til eksisterende anlæg

Et værktøj til at opnå energibesparelser 
i virksomheden

Et værktøj til at opnå energibesparelser Et værktøj til at opnå energibesparelser 
i virksomheden

Erhverv

køling
 Få styr på

Tjekliste til eksisterende anlæg

Et værktøj til at opnå energibesparelser 
i virksomheden

Et værktøj til at opnå energibesparelser 
i virksomheden

Et værktøj til at opnå energibesparelser 

Erhverv

køling af 
serverrum

Få styr på

Tjekliste til eksisterende anlæg

Et værktøj til at opnå energibesparelser 
i virksomheden

Et værktøj til at opnå energibesparelser 

Erhverv

varme
 Få styr på

Tjekliste til eksisterende anlæg

Et værktøj til at opnå energibesparelser 
i virksomheden
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Virksomheder skal snart 
sortere affaldet mere
EU’s affaldsdirektiv fra 2018 stiller ambitiøse genanvendelsesmål for husholdningsaffald og 
husholdningslignende affald fra erhverv på henholdsvis 55, 60 og 65 % i 2025, 2030 og 2035.

På den baggrund har et bredt flertal i Folketin-

get i juni 2020 indgået aftale om en klimaplan 

for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

De høje genanvendelsesmål for husholdnings-

affald og husholdningslignende affald fra 

erhverv vil medføre større krav til udsortering 

af genanvendelige affaldsmaterialer. Samtidigt 

ønskes der en strømlining af indsamlingen af 

husholdningslignende affald fra offentlige og 

private virksomheder. 

Derfor skal alle virksomheder senest d. 31. 

december 2022 udsortere deres husholdnings-

lignende affald i de samme 10 fraktioner som 

alle private husstande har skullet siden 1. juli 

2021.

Men hvad omfatter husholdnings
lignende affald?
Det er affald, som er frembragt af virksomheder 

og som i sammensætning svarer til affald fra 

private husholdninger. Det vil sige affald der 

typisk findes i virksomhedens administration, 

kontorer, mødelokaler og kantiner.

Sorteringskriterierne til de 10 fraktioner kan fin-

des i affaldsbekendtgørelsens bilag 6. I bilaget 

findes også de relevante piktogrammer, der skal 

bruges til at markere beholdere med. 

Hvad med virksomhedens øvrige 
affald?
Der er fortsat krav om, at virksomhederne skal 

sikre en høj reel genanvendelse af det øvrige 

affald fra eksempelvis produktionen. I mange 

tilfælde vil øget genanvendelse ikke kun give 

en gevinst for miljøet, men også på bund linjen, 

da man eksempelvis kan gå fra at have en 

udgift til forbrænding, til at få en indtægt for 

de genanvendte affaldsmaterialer. Kommunen 

må ikke hjælpe med at indsamle genanven-

deligt affald fra virksomhederne, men ofte vil 

virksomhedens private affaldsindsamler kunne 

rådgive om mulighederne for øget sortering 

og genanvendelse. Læs mere om kravene til 

sortering af erhvervsaffald i affaldsbekendt-

gørelsens kapitel 9.Hvad er de 10 fraktioner det husholdningslignende affald skal sorteres i 
fremover?

Piktogrammer for de 10 fraktioner husholdningslignende affald fra erhverv skal sorteres i.
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Den 1. januar 2021 trådte Bekendtgørelse om 

fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndte-

ring af tag- og overfladevand i kraft. Den nye 

bekendtgørelse foreskriver, at spildevandsfor-

syningsselskaber skal tilpasse de kommunale 

regnvandssystemer til en regnhændelse, der 

statistisk forekommer én gang hvert 5. år. Indtil 

vedtagelsen af bekendtgørelsen var der i Solrød 

Kommune vedtaget et skærpet serviceniveau, 

der foreskrev, at det offentlige regnvandssystem 

skulle tilpasses til en regnhændelse, der stati-

stisk forekommer én gang hvert 10. år.

Byrådet har på baggrund af den nye bekendt-

gørelse vedtaget, at der i Solrød Kommune 

fremover må kunne forekomme oversvømmel-

ser fra regnvandssystemet én gang hvert 5. år i 

stedet for én hvert 10. år (statistisk).

Tidligere serviceniveau
I 2012 vedtog Byrådet et serviceniveau for 

klimatilpasning af Solrød Kommunes regn-

vandssystem. Det vedtagne serviceniveau 

foreskrev, at oversvømmelser i det offentlige 

regnvandssystem (vand på terræn) i fremtiden 

maksimalt måtte forekomme én gang hvert 

10. år (en regnhændelse, der statistisk sker én 

gang hvert 10. år). 

Serviceniveauet til en 10-års hændelse blev 

indarbejdet i Kommuneplanen og Spildevands-

planen. 

Nyt serviceniveau
Den 1. januar 2021 trådte den nye bekendt-

gørelse i kraft. Den foreskriver, at spilde-

vandsforsyningsselskaber er forpligtet til at 

tilpasse de kommunale regnvandssystemer til 

en regnhændelse, der statistisk forekommer 

én gang hvert 5. år. Hvis forsyningerne skal 

kunne betale for skærpet serviceniveau, fx en 

10-års hændelse som det tidligere var besluttet 

i Solrød Kommune, skal der opnås en positiv 

økonomisk skadesreduktion set i forhold til de 

øgede udgifter, forsyningen har til anlæg, der 

sikrer det højere serviceniveau.

Beregninger udført af Solrød Kommunes råd-

giver og KLAR Forsyning viser, at bygningsska-

desreduktionen ikke balancerer investeringerne, 

og at forsyningen derfor ikke må betale for et 

skærpet serviceniveau. KLAR Forsyning kan 

derfor fremadrettet kun betale for, at nye anlæg 

til klimatilpasning dimensioneres til at kunne 

håndtere en 5-års regnhændelse.

Ifølge den nye bekendtgørelse kan et højere 

Ændring af Solrød  
Kommunes serviceniveau  
for klimatilpasning
På baggrund af ny lovgivning sænker Solrød Kommune serviceniveauet for beskyttelse mod 
oversvømmelser fra regnvandssystemet (klimatilpasning) fra en 10-års til en 5-års hændelse.

serviceniveau fastholdes i oplande, hvor et 

projekt i væsentligt omfang vil være spildt, 

hvis ét eller flere andre projekter ikke kan rea-

liseres som planlagt pga. de nye regler. I nogle 

regnvandsoplande i Solrød Kommune er der 

allerede etableret anlæg eller ved at blive etab-

leret anlæg, som skal medvirke til at sikre mod 

oversvømmelser fra en 10-års regnhændelse. 

Som eksempler kan nævnes regnvandsoplandet 

Solrød Erhvervskile, som etableres med regn-

vandsbassiner, som kan håndtere minimum en 

10-års hændelse samt regnvandsoplandet be-

liggende mellem Tåstrupvej og S-togbanen som 

afgrænses af Solrød Byvej i syd og Karlstrupvej 

i nord , hvor der er etableret klimatilpasnings-

tiltag der sikrer til en 10-års hændelse i form 

af et regnvandsbassin ved Kirsebærhaven, et 

rørbassin i rabatten langs en del af Tværvej 

samt mulighed for midlertidig opmagasine- 

ring af vand på fodboldbanen ved Munkekær-

skolen.

Disse anlægs funktion vil ikke kunne udnyttes 

fuldt ud, hvis kommende anlæg inden for 

samme opland ikke etableres til samme regn-

hændelse. Solrød Kommune vurderer derfor, at 

der inden for disse oplande kan fastholdes et 

serviceniveau på 10 år.

KLAR Forsyning budgetterer årligt med ca. 10 

mio. kr. til gennemførsel af klimatilpasnings-

tiltag. Finansieringen er indregnet i spilde-

vandstaksten, som opkræves årligt hos Solrød 

Kommunes borgere. 

Klimatilpasningen af det offentlige regnvandssystem bliver varetaget af KLAR Forsyning, som årligt 
budgetterer med ca. 10 mio. kr. til gennemførelse af klimatilpasningstiltag.

På baggrund af modelberegninger på regnvandssystemet er Solrød Kommune blevet inddelt i 16 
regnvandsoplande. Klimatilpasningen er prioriteret ud fra, inden for hvilke oplande der opnås størst 
skadereduktion for pengene.

Fortsættes side 11 }
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Kunder kræver, at 
virksomhederne tænker grønt 
Meget tyder på, at der i fremtiden vil blive stillet flere grønne krav til danske virksomheder, lige fra hotellet 
og restauranten til entreprenøren og håndværkeren. Kravene vil dels komme fra lovgivning og dels fra 
kunder, der bliver stadigt mere bevidste om det aftryk, deres forbrug sætter på miljø og klima.

”Vi ved, at erhvervslivet står overfor en gennem-

gribende bæredygtig omstilling. Men de fleste 

ved også, at den daglige drift af en mindre virk-

somhed snildt kan opfylde en arbejdsuge - og 

mere til. Så virksomhederne har brug for hjælp 

til udviklingen af deres forretning,” fortæller 

Marie Louise Friderichsen, der er projektleder i 

Gate 21. Hun står i spidsen for projektet Grøn 

Cirkulær Omstilling (GCO), der giver en hånds-

rækning til små og mellemstore virksomheder. I 

projektet får virksomhederne gratis, individuel 

rådgivning, der bliver tilpasset deres ønsker 

og behov.

”Der findes ikke en one-size-fits-all i den grøn-

ne omstilling. Derfor har vi en tæt dialog med 

virksomhederne, der er med til at vælge den 

rådgiver, de vil samarbejde med. For bygge-

virksomheden er det måske relevant at se på 

byggematerialernes klimaaftryk eller mulighe-

den for genbrug, mens restauratøren måske vil 

undersøge, hvordan de kan reducere madspild 

eller opnå en certificering,” siger Marie Louise 

Friderichsen og afslutter:

”Vi kan give virksomhederne et rygstød til at 

komme et skridt videre med den grønne omstil-

ling. Det behøver ikke være en investeringstung, 

radikal omvæltning, men kan lige så godt ske 

ud fra et mange bække små-princip.”

Det er stadig muligt for virksomheder at komme 

med i projektet, hvor de foruden rådgivning 

bliver en del af et netværk af ligesindede virk-

somheder. 

OM GRØN CIRKULÆR OMSTILLING 
Grøn Cirkulær Omstilling er et nationalt projekt som bredt og på tværs af industrier udvikler og imple-
menterer grønne og cirkulære forretningsmodeller i danske små og mellemstore virksomheder.

Projektet skal hjælpe over 450 virksomheder med at udvikle deres forretning i en mere bæredygtig og 
cirkulær retning.

Læs mere: groenogcirkulaer.dk i Kontakt: marie.louise.friderichsen@gate21.dk

Beregninger viser, at ændringen til en 5-års 

hændelse vil betyde at de samlede omkostnin-

ger til klimatilpasningen af Solrød Kommune 

vil blive ca. 50 mio. kr. mindre end tilpasning 

til en 10-års hændelse. Disse beregninger er 

dog forbundet med stor usikkerhed. Klimatil-

pasningsindsatsen forventes gennemført over 

de kommende ca. 50 år i de oplande, hvor der 

opnås størst skadesreduktion for investerin-

gerne. Omkostningerne til klimatilpasningen 

vil på grund af de store usikkerheder løbende 

blive genberegnet. Investeringstakten på 10 

mio. kr. årligt ændres derfor ikke på nuvæ-

rende tidspunkt selv om der er vedtaget et nyt 

serviceniveau.

Det nye serviceniveau vil blive indarbejdet ved 

kommende revisioner af Kommuneplanen og 

Spildevandsplanen.

}  Fortsat fra side 10
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EU vil nå mindst 55 % 
reduktion af CO2 i 2030
Den nye europæiske klimalov er netop trådt i kraft den 29. juli 2021.  
Det betyder, at vi nu har en lovgivning i EU, der siger, at vi skal være 
klimaneutrale i 2050. Den siger også, at vi skal nå mindst 55 % 
reduktion allerede i 2030. Eftersom der er tale om vedtaget lovgivning, 
betyder det, at målene nu er bindende for alle EU-lande.

Af: Camilla Jonassen, Teknik & Miljø

EU-Kommissionen vil vurdere fremskridtet i de 

enkelte lande senest i september 2023. Derefter 

er det planen at lave den samme vurdering hvert 

5. år for at sikre, at målene nås. Planen er også 

at lave et nyt delmål for 2040.

Klimaneutralitet vil kræve en stor omstilling af 

samfundene i hele Europa på mange områder. 

Derfor er det nødvendigt at udvikle ny lovgiv-

ning, der skaber rammerne for den grønne 

omstilling. EU har fremsat en ny ”pakke” med 

forslag til disse lovgivninger, som de kalder ”Fit 

for 55”. På dansk hedder pakken ”Klar til 55”. 

Denne lovgivningspakke indeholder forslag til 

ændringer på følgende områder:

• Emissionshandelssystem for skibsfart, luftfart, 

vejtransport og bygninger

• Indsatsfordeling vedr. medlemsstaternes 

reduktionsmål i sektorer uden for EU ETS

• Drivhusgasemissioner og –optag fra areal-

anvendelse og skovbrug

• Vedvarende energi

• Energieffektivitet

• Infrastruktur for alternative brændstoffer

• CO2-emissionsstandarder for personbiler og 

varevogne

• Energibeskatning

• CO2-grænsetilpasningsmekanisme

• Bæredygtige brændstoffer til luftfart

• Grønt europæisk havområde

• Social klimafond

• EU-Skovstrategi

Du kan læse mere om den nye pakke med lovgivning på: consilium.europa.eu/da/ 




