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Hvem skal have miljøtilsyn  
i 2022?
Ifølge lovgivningen skal virksomheder og landbrug modtage miljøtilsyn med en bestemt frekvens. 
Ud fra disse frekvenser udarbejder Solrød Kommune hvert år en liste over de virksomheder og 
landbrug, der skal have et miljøtilsyn.

Af Mikkel Glargaard,  
Solrød Kommune

Tilsynslisten er en oversigt over de virksomheder 

og landbrug, hvor der er fastlagt miljøtilsyn det 

relevante år.

Miljøtilsyn 2022
Virksomhedstilsynene er omfattet af ’Be-

kendtgørelse om miljøtilsyn’ nr. 1536 af 9. 

december 2019. Med denne bekendtgørelse 

samles og lovfæstes reglerne for miljøtilsyn på 

virksomheder. 

Miljøstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at 

et godt miljøtilsyn ikke kun handler om kontrol, 

men i lige så høj grad om vejledning og fore-

byggelse. Virksomheder får gennem dialogen i 

miljøtilsynet mulighed for at tilpasse produktion 

og praksis, inden der er tale om en egentlig 

overtrædelse af gældende love og regler.

Når det fungerer godt, kan miljøtilsyn også 

bidrage til få fokus på ressourceoptimering 

i virksomheden eller på husdyrbruget og på 

den måde være værdiskabende. Hos mindre 

virksomheder er miljøtilsynet med til at skærpe 

fokus på miljø, mens det for større virksomhe-
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der bl.a. er muligheden for gennem dialog at 

forebygge miljøproblemer, der er det centrale.

Offentliggørelse af resultaterne fra 
tilsyn
Tilsynsmyndigheden skal, ifølge Miljøtilsyns-

bekendtgørelsen, sende tilsynsrapporten til 

virksomheden senest 2 måneder efter, at til-

synsbesøget har fundet sted og samtidig skal 

meddele virksomheden, hvilke oplysninger, som 

offentliggøres. Offentliggørelsen skal ske senest 

4 måneder efter tilsynsbesøget. Punkterne, 

som minimum skal offentliggøres, fremgår af 

nedenstående  

1) Baggrunden for tilsynet.

2) Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt 
P-nummer og eventuelt CHR-nummer på 
virksomheden eller husdyrbruget m.v.

3) Typen af virksomheden eller husdyrbruget 
m.v.

4) Dato for tilsynsbesøgets udførelse.

5) Hvad der er ført tilsyn med.

6) Om der er konstateret jordforurening, hvis 
det er relevant.

7) Om der er meddelt påbud, forbud eller 
indskærpelser til virksomheden eller husdyr-
bruget m.v.

8) Konklusioner på virksomhedens eller hus-
dyrbrugets m.v. seneste indberetninger om 
egenkontrol, herunder om indberetningen 
har givet tilsynsmyndigheden anledning til 
at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.

 

Oplysningerne bliver offentliggjort i en minirap-

port, som uploades til miljøstyrelsens portal 

Digital Miljø Administration (DMA), hvor man 

vil kunne søge en virksomhed frem og genfinde 

oplysningerne. Se mere på www.dma.mst.dk.

Miljøtilsynene er med få undtagelser omfattet af 

brugerbetaling. Det er Miljø- og Fødevarestyrel-

sen, som hvert år fastsætter timetaksten. I 2022 

er taksten 440,78 kr. pr time, som opkræves i 

november.

Med udgangspunkt i de eksisterende regler 

forventer Solrød Kommune i 2021 at komme 

på miljøtilsyn hos de virksomheder, der er nævnt 

nedenfor.

Tilsynslisten 2022
Følgende godkendelsespligtige virksomheder 

forventes at få et miljøtilsyn i 2021:

• Karlslunde Idrætsforening KIF Skydebane A/S

• Kroghs Flaskegenbrug A/S

• Saint Gobain Weber A/S

• Solrød Autoland A/S

• Solrød Fjernvarme a.m.b.a.

Herudover forventes følgende virksomheder at 

få et miljøtilsyn i 2021:

• Autohuset Sjælland

• Ch Auto og MC Service

• CR Teknik

• Falcks Redningskorps

• Finmekanisk Specialværksted

• Havdrup Autogenbrug

• M&M A/S Maskin og Finmekanik

• OK BilService ApS

• P. Poulsen Udlejning

• Peter Olsens Automobiler ApS

• SK Autocenter ApS

• Smørum Autoskadecenter & Autolakerer ApS

• Thomsens Garage

• TJW Værksted

Supplerende tilsyn
Udover ovenfornævnte er der yderligere en 

række virksomheder og landbrug, der kan få 

tilsyn i 2022. Du vil typisk få tilsyn, hvis:

• Din virksomhed er nystartet

• Din virksomhed skal lukke (lukketilsyn)

• Din virksomhed har udvidet eller ændret 

aktiviteter

• Din virksomhed giver anledning til klager

• Kommunen foretager en særlig tilsynskam-

pagne med bestemt fokus

Tilsyn vil normalt blive varslet 14 dage før, men 

kommunen har også mulighed for at lave uan-

meldte miljøtilsyn. 

Du er velkommen til at kontakte Solrød Kom-

munes Team Natur og Miljø, hvis du har nogle 

spørgsmål til miljøtilsyn. Desuden vil kommunen 

løbende oplyse om eventuelle ændringer her 

i avisen, på hjemmesiden og ved de enkelte 

miljøtilsyn.
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Erhvervsaffald 
skal sorteres  
i ti typer
Der er nye regler på vej om sortering ved virksomheder 
- og der er deadline allerede i år. Solrød Kommune vil 
gerne hjælpe jer med at nå i mål. 

Langt de fleste har styr på lovgivningen, tilla-

delserne, og andre regler. Det kan vi se, når vi 

kommer rundt på tilsyn. Det er ved håndterin-

gen af erhvervsaffaldet vi ser, at virksomhederne 

har udfordringer.

Hvad er erhvervsaffald?
Erhvervsaffald er defineret i affaldsbekendtgø-

relsen som ”affald, der er frembragt af virk-

somheder”. Det betyder, at al affald, der bliver 

produceret i virksomheden, er erhvervsaffald. 

Det er lige meget, om det er en stor stak pap-

kasser fra levering, restplast efter produktion, 

eller en brugt serviet med rester af remoulade 

fra frokosten - det hele er erhvervsaffald.

Erhvervsaffald skal, på samme måde som pri-

vates affald, sorteres i forskellige affaldstyper. 

Det er sådan vi sikrer, at materialerne kan blive 

genbrugt eller genanvendt. 

Nye regler: Sortering af ti typer affald
Fra den 31. december 2022 skal alle affaldspro-

ducerende virksomheder sortere deres hushold-

ningslignende affald i de samme ti fraktioner 

som private husstande: Mad-, Papir-, Pap- Glas-, 

Metal-, Plastaffald, Mad- og drikkekartoner, 

Farligt affald, Tekstilaffald og Restaffald.

Nogle typer af affald må sorteres sammen, fx 

glas/metal eller plast/fødevarekartoner, så man 

behøver altså ikke at have ti spande stående. 

Man kan også få opdelte spande, så det fyl-

der mindre på ejendommen. Det er dog ofte 

tømningerne, der er det dyre, så det kan være 

en fordel at skabe plads til større spande og så 

spare på antallet af tømninger.

Hvis I vil have inspiration til den indendørs sorte-

ring i virksomheden, kan I finde vores folder på 

www.solrod.dk/affald under ”Sortér dit affald”. 

Der er konkrete forslag, som ikke behøver at 

være dyre eller pladskrævende.

 

Hvem henter affaldet?
Der, hvor erhvervsaffald adskiller sig fra hus-

holdningsaffaldet fra kommunens borgere, er 

afhentningen. Borgernes affald bliver afhentet 

i den kommunale ordning, men I som virksom-

hedsejere skal selv bortskaffe jeres affald. 

Virksomheder skal derfor indgå en aftale 

med et privat firma, som kommer og henter 

affaldet. Kravet her er, at virksomheden, der 

henter affaldet, er registreret i Energistyrelsens 

affaldsregister. 

Uanset hvad I vælger, skal I sørge for at gemme 

dokumentation for, hvordan affaldet er håndte-

ret. Det er nemlig noget, vi er opmærksomme 

på ved tilsyn.

SOLRØD KOMMUNE HJÆLPER VIRKSOMHEDERNE I 2022:
• De nye regler om sortering af ti typer affald træder i kraft med udgangen af året. Derfor skal alle 

virksomheder have etableret et system for sortering i løbet af 2022.
• Solrød Kommune sender i marts et kampagnebrev i e-boks til de virksomheder, der vurderes at have 

mest affald, for at gøre opmærksom på de nye regler.
• Der er fri konkurrence på det private marked for affaldsindsamling, og Solrød Kommune må derfor 

ikke rådgive om løsninger eller tilbyde løsninger til erhverv. Til gengæld er vi i dialog med en række 
private renovatører, der i løbet af sommeren kan ringe din virksomhed op for at tilbyde løsninger for 
afhentning af affald hos jer.

• Solrød Kommune laver en tilsynskampagne i efteråret for at følge op hos virksomhederne på, hvordan 
det går med at blive klar til de nye regler for affaldssortering.

• Forbrændingsanlægget i Roskilde vil løbende lave analyser af det affald, der afleveres til forbrænding 
(restaffald og brændbart affald). Det er vurderet, at mindst 1/3 af det, der afleveres til forbrænding 
nu, ville kunne genanvendes i stedet.

” Det er lige meget om det er en stor stak papkasser fra 
levering, restplastik efter produktion, eller en brugt serviet med 
rester af remoulade fra frokosten; det hele er erhvervsaffald!

Det er disse ti typer affald, der skal sorteres senest fra næste år. 
Virksomhederne har også pligt til at bruge piktogrammerne på 
deres affaldsbeholdere.



Tilskud til udvikling af ny miljøteknologi
Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstra-

tionsprogram - MUDP – har nu åbnet for 

ansøgninger om tilskud til udvikling, test og 

demonstration af ny miljøteknologi. I 2022 har 

MUDP 120 mio. kr. i puljen til projekter, der kan 

bidrage til at løse aktuelle miljø-, natur- eller 

klimaudfordringer.

I 2022 har MUDP særligt fokus på cirkulær 

økonomi og affald, rent vand og ren luft, 

miljøfarlige stoffer og bedre kemi, klima samt 

natur og biodiversitet. Projekterne skal ud over 

at have positiv effekt for miljø, natur og klima 

også bidrage til at styrke Danmarks position 

inden for det grønne område og bidrage til 

vækst og beskæftigelse i Danmark.

Der kan søges om tilskud til gennemførelse af 

følgende projektyper:

–  ETV (Environmental Technology Verification) 

– Ansøgningsfrist 22. marts 2022

–  Forprojekter, der afdækker teknologisk gen-

nemførlighed – Ansøgningsfrist 22. marts 

2022

–  Udviklings- test- og demonstrationsprojekter 

– Ansøgningsfrist 5. maj 2022

–  Fyrtårnsprojekter – Ansøgningsfrist 23. 

august 2022

Læs mere om projekttyperne og krav til an-

søgninger på MUDP's hjemmeside www.

ecoinnovation.dk

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk 

Kort nyt
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COVID-19 gav markant fald i energiforbruget i 2020
Det faktiske energiforbrug i Danmark faldt 

i 2020 efter store fald i forbruget af kul, 

olie og naturgas, hvilket bl.a. kan tilskrives 

 COVID-19-pandemien.

Den lavere aktivitet i 2020 som følge af 

 COVID-19-nedlukningen kan aflæses i Energi-

statistik 2020. Det faktiske energiforbrug faldt i 

2020 med 7,9 pct. efter store fald i forbruget af 

olie, kul og naturgas samt af jetfuel til luftfart, 

mens forbruget af vedvarende energi steg.

Effekten af COVID-19-pandemien kan også ses 

i energiforbruget, hvor øget hjemmearbejde, 

mindre transportbehov og begrænset mulighed 

for at rejse samlet set betød, at det klimakor-

rigerede energiforbrug hos husholdningerne 

steg med 0,7 pct., mens energiforbruget i 

transportsektoren faldt med 19,2 pct.

Mere i Energistatistik 2020, der findes på Ener-

gistyrelsens hjemmeside https://ens.dk/. 

Kilde: Energistyrelsen
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Håndtering af miljøskadelige stoffer ved genanvendelse 
af byggematerialer 
I Gladsaxe Kommune er et nyt børnehus under 

opførelse. Ved opførelsen af bygningerne er 

det målet at genanvende så store mængder 

som muligt af materialerne fra en 

nedrevet skole, der lå på samme 

matrikel. Det forventes, at bør-

nehuset kan blive svanemærket.

Erfaringerne fra nedrivnings- og byggeproces-

sen er beskrevet i en rapport fra Miljøstyrelsen.

Da der især tidligere er blevet anvendt miljø- 

og sundhedsskadelige stoffer i byggeriet, og 

den nedrevne skole er opført ad tre omgange i 

henholdsvis 1937, 1962 og 1967, har der været 

stor sandsynlighed for, at der er blevet anvendt 

byggematerialer, der indeholder miljøskadelige 

stoffer, fx asbest, PCB, fl ammehæmmere, tung-

metaller m.m.

Hvis byggematerialerne er forurenede, vil de 

normalt ikke kunne genanvendes, men må 

kasseres. Ved nedrivningen og genanvendelsen 

af den tidligere skole er der dels foretaget en 

ressourcekortlægning og dels en miljøkortlæg-

ning, hvor eventuelle miljøfremmede stoffer 

er blevet identifi cerede. Ved at sammenholde 

ressourcekortlægningen med miljøkortlægnin-

gen kan det vurderes, hvilke af materialerne 

fra nedrivningen, der vil kunne anvendes ved 

nybyggeri.

Det kombinerede nedrivnings- og byggeprojekt 

har skabt nye og vigtige erfaringer med, hvor-

dan der kan bygges cirkulært samtidigt med, at 

det sikres, at uønskede kemiske stoffer holdes 

ude af byggeriet.

Den resulterende analyserapport bygger på 

interviews og workshop med de aktører, der 

har været involveret i nedrivnings- og bygge-

projektet i Gladsaxe Kommune og beskriver 

blandt andet organisering, forløb og ressour-

cekortlægning af projektet. I et af kapitlerne 

ser analysen også nærmere på udfordringerne 

ved at svanemærke et cirkulært byggeri. Miljø-

mærkning Danmark er aktuelt ved at revidere 

kriterierne for nybyggeri, så de bedre egner sig 

til cirkulært byggeri.

Rapporten: Håndtering af miljø- & sundheds-

skadelige kemikalier i cirkulært og miljømærket 

byggeri Analyse af erfaringer fra Børnehuset 

Svanen, Miljøstyrelsen, november 2021.

Håndtering af miljø- &
sundhedsskadelige 

kemikalier i cirkulært 
og miljømærket 

byggeri
Analyse af erfaringer 

fra Børnehuset 
Svanen

November 2021

Nye stoffer tilføjes EU’s kandidatliste over særligt problematiske 
stoffer
EU har vedtaget at identifi cere stofferne 4-MBC 

og DBMC som henholdsvis hormonforstyrrende 

og skadelige for reproduktionen. Stofferne 

tilføjes derfor EU’s kandidatliste over særligt 

problematiske stoffer.

4-MBC (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)

methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one) anven-

des som UV-fi lter i kosmetik. Forsøg har vist, 

at 4-MBC kan påvirke blandt andet fostres og 

børns udvikling.

DBMC(6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-

p-cresol) fi ndes blandt andet i bindemidler, 

tætningsmidler og smøremidler. Derudover an-

vendes det i hydrauliske væsker, brændstof og 

i plastik, gummi og polymerer.  Stoffet påvirker 

testiklerne og produktionen af sædceller, hvilket 

fører til reduceret frugtbarhed.

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk 
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Ny Støjkortlægningsbekendtgørelse 
Bekendtgørelsen om kortlægning af støj og ud-

arbejdelse af støjhandlingsplaner implementerer 

EU direktiv 2002/49/EC. Det er nye ændringer 

i direktivet, der har betydet, at bekendtgørel-

sen skal ændres. Ændringerne er fortrinsvis af 

teknisk karakter.

Bekendtgørelse nr. 2092 af 18/11/2021 om 

kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af 

støjhandlingsplaner.

Bedre udnyttelse af byggeaffald   
Miljøstyrelsen har i februar offentliggjort fem 

miljørapporter, som peger på konkrete forslag, 

der kan være med til at sikre øget genbrug og 

genanvendelse af nedrivningsaffald.

Tre konkrete forslag
Rapporterne peger på tre forslag, der samlet set 

kan sikre mere genbrug og genanvendelse af 

materialer fra nedrivninger ved implementering 

af krav om selektiv nedrivning.

Forslag 1: Nedrivningsplan 

Standardiserede nedrivningsplaner vurderes til 

at være et centralt værktøj til at øge selektiv 

nedrivning. Bygherre er ansvarlig for, at ned-

rivningsplanen, herunder også en miljø- og 

ressourceplan (affaldsplan), udfyldes og følges 

af en tilknyttet miljø- og ressourcekoordinator.

Forslag 2: Miljø- og ressourcekoordinator 

En miljø- og ressourcekoordinator uddannes til 

at varetage koordineringsarbejdet med nedriv-

ningsplanen og derved sikre, at nedrivningen 

udføres efter principperne for selektiv nedriv-

ning, herunder udarbejdelse af en miljø- og 

ressourceplan. Koordinatoren ses som bygherres 

forlængede arm.

Forslag 3: Certificeringsordning for nedriv-

ningsvirksomheder 

En person i nedrivningsvirksomheden, med en 

grunduddannelse i nedrivning, skal uddannes 

til ressourceansvarlig inden for selektiv nedriv-

ning. Den ressourceansvarlige får til ansvar at 

sikre affaldshåndtering og udførelse af selektiv 

nedrivning ved hjælp af en nedrivningsplan. 

Herudover skal virksomheden udarbejde et kva-

litetsledelsessystem og en kontrolordning, som 

understøtter udførelsen af selektiv nedrivning 

og sikre, at det udføres korrekt.

Links til rapporterne:
Samlet rapport  

(Miljøprojekt nr. 2188/2022)

Nedrivningsplan  

(Miljøprojekt nr. 2184/2022)

Uddannelse og ordninger  

(Miljøprojekt nr. 2187/2022)

Livscyklusvurdering (LCA)  

(Miljøprojekt nr. 2185/2022)

Samfundsøkonomisk analyse  

(Miljøprojekt nr. 2186/2022)

Rapporterne er udarbejdet for Miljøstyrelsen 

i et samarbejde mellem Teknologisk Institut, 

Deloitte, Golder Associates/WSP Danmark og 

Lauritzen Advising. Der har herudover været et 

samarbejde med branchen gennem fokusgrup-

pemøder samt tilknytning af en følgegruppe 

bestående af DAKOFA, Bygherreforeningen, 

Dansk Affaldsforening, Danske Ark, Danske 

Byggecentre, Dansk industri, KL, DM&E, For-

eningen for Rådgivende Ingeniører og davæ-

rende Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk

SELEKTIV NEDRIVNING:
Ved selektiv nedrivning nedtages en bygning på en sådan måde, at bygningens materialer kan udtages og 
sorteres korrekt og derefter anvendes så tæt på deres oprindelige funktion som muligt, og dermed også så 
højt oppe i affaldshierarkiet som muligt – dog med hensyntagen til en samlet vurdering af miljøeffekter 
og omkostninger. Selektiv nedrivning sikrer også, at materialer med miljø- og sundhedsskadelige stoffer 
kan blive udsorteret til bortskaffelse, så de ikke føres tilbage ind i den cirkulære kredsløb.
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Virksomheder skal fremover betale regningen for emballagen  
Produkter skal fremover pakkes ind i mere 

klimavenlig emballage samtidig med, at der 

generelt skæres ned på emballagen. Det er et 

EU-krav, at udvidet producentansvar for em-

ballage skal være indført i alle medlemslande 

senest 1. januar 2025.

Virksomheder skal derfor, når reglerne træder i 

kraft, betale for den emballage, som ender som 

affald, og som danskerne i dag betaler for over 

affaldsgebyret.

I arbejdet med den grønne omstilling foreslår 

regeringen en markant ændring af måden at 

tænke emballage på og af håndteringen af 

emballagen, når det ender i skraldespanden 

efter brug. Forslaget vil give ca. 41.000 virk-

somheder ansvaret for det emballageaffald, 

deres produkter skaber, og flytte regningen 

for affaldshåndteringen fra borgerne over til 

virksomhederne.

Indførslen af et udvidet producentansvar for 

emballage vil give et økonomisk incitament 

hos virksomhederne til at begrænse emballage 

og designe emballage, der kan genbruges og 

genanvendes.

Et bredt flertal i Folketinget blev i 2020 enige 

om fremtidens affaldssortering med målet om 

en klimaneutral affaldssektor og tiltag, som 

samlet vil reducere Danmarks CO2-udslip med 

0,7 mio. tons CO2 årligt i 2030. Udvidet produ-

centansvar for emballage forventes at medføre 

en CO2-reduktion på 0,12 mio. tons.

I erhvervslivet, kommunerne og de kommunale 

affaldsselskaber er der opbakning til arbejdet 

med en mere klimavenlig affaldssektor. Dansk 

Industri, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer 

og Dagligvarebranchens Samarbejdsudvalg 

har taget initiativ til oprettelsen af en kollektiv 

ordning, som kan løfte producentansvaret for 

emballage for dansk erhvervsliv.

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk

Arbejdspladser skal sortere husholdningslignende affald efter 
nye kriterier
Miljøstyrelsen har udarbejdet materiale, der kan lette virksomheders arbejde med affaldssorteringen
Fra d. 31. december 2022 er det et krav i af-

faldsbekendtgørelsen, at arbejdspladser sorterer 

husholdningslignende affald efter de samme 

sorteringskriterier som private husholdninger. 

Husholdningslignende affald er typisk affald, 

der i sammensætning minder om affald fra 

private husholdninger. I alt er der tale om 10 

typer, affaldet skal sorteres i: mad-, papir-, pap-, 

glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, 

farligt affald og restaffald.  I løbet af 2023 skal 

tekstilaffald også sorteres.

Produktionsaffald skal stadig sorteres efter de 

krav, der har været gældende siden 2010.

Formålet med de ensartede sorteringskriterier 

for husholdningslignende affald for erhverv er, 

at det herved bedre sikres, at affaldet bliver 

behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressour-

cerne i videst muligt omfang bliver genbrugt og 

indgår i fremstillingen af nye produkter.

Miljøstyrelsen har udarbejdet materiale, der 

kan understøtte implementering af affalds-

bekendtgørelsens nye krav til indsamling af 

husholdningslignende affald på arbejdspladser.

Materialet indeholder blandt andet en tjekliste, 

der giver et overblik over de vigtigste opgaver, 

der skal udføres, når den nye sortering skal ind-

føres. Dertil kommer materiale, der indeholder 

information om, hvad baggrunden for den nye 

affaldssortering er, samt konkrete sorteringsvej-

ledninger for forskellige typer affald.

Materialet kan findes på www.affaldssorte-

ringnytter.dk

Kilde: https://mst.dk 

De 10 typer, det husholdningslignende 
affald fra arbejdspladser skal sorteres i fra 
den 31. december 2022.
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Fortsættes side 10 }

Miljøafdelingen i Solrød Kommune har fokus 

på affaldet fra bygge- og anlægsprojekter. Det 

er fordi, det er et af de områder, hvor der på 

en forholdsvis nem måde kan blive fjernet store 

mængder af miljøskadelige stoffer fra vores 

miljø. Samtidig kan vi mindske vores forbrug 

af primære råstoffer, når de rene materialer 

bliver genanvendt.

Ikke alle er helt klar over, hvilke krav vi stiller, 

så for at hjælpe med de mange regler kan du 

læse mere om dem i denne artikel. 

De farlige stoffer
Dit byggeaffald kan indeholde PCB, tungme-

taller eller andre farlige stoffer. Hvis vi ikke får 

fjernet disse stoffer, så risikerer vi, at stofferne 

bliver genanvendt i nye byggeprojekter, når vi 

genbruger og genanvender materialer fra ned-

rivning. Her kan de give problemer for miljøet 

i nye byggerier, stier mm., men i høj grad også 

skade menneskers sundhed.

Du skal derfor få foretaget en screening for far-

lige stoffer, inden du starter selve renoveringen 

eller nedrivningen.

En screening er en vurdering af, om der kan 

være nogle miljøskadelige stoffer i bygningen, fx 

asbestholdige eternitplader på taget, PCB-hol-

dige termoruder, gammel maling med tung-

metaller osv. Du kan selv lave screeningen ved 

at svare på spørgsmålene i screeningsskemaet. 

Hvis du svarer ja til et af disse spørgsmål, så 

skal du foretage en kortlægning. Det betyder, 

at du skal have udtaget prøver af de relevante 

bygningsdele.

På baggrund af kortlægningen kan du planlæg-

ge, hvordan du griber saneringen og nedrivnin-

gen an, så du får sorteret de farlige stoffer fra. 

Du kan læse mere om, hvor og hvordan man 

finder de miljøskadelige stoffer i bygningen på 

hjemmesiden www.renover-sikkert.dk.

De rene materialer
Det byggeaffald, der ikke er forurenet, kan 

blive genanvendt til nye produkter. Måske kan 

du endda bruge det i dit eget projekt. Beton 

og tegl samt asfalt kan du fx bruge som gen-

Stort og småt  
– reglerne er de samme!
Du skal anmelde dit affald fra 
bygge og anlægsprojekter, uanset 
om det er 5 højhuse, der skal ned 
eller et skur.

HVORDAN ER REGLERNE? 
Hvis du har planer om at bygge nyt eller ombygge, så SKAL du screene de dele af din ejendom, som 
du vil rive ned og bortskaffe. Det skal du gøre for at sikre dig, at eventuelle miljøfarlige stoffer bliver 
håndteret korrekt. Hvis screeningen viser, at der kan være miljøfarlige stoffer i bygningen, så skal du 
lave en kortlægning af disse. 

Derefter skal du anmelde dit byggeaffald, når bare ét af disse punkter gælder:
• Dit byggearbejde frembringer mere end 1 tons affald
• Du fjerner asbestholdige materialer
• Du fjerner forurenet eller farligt affald, fx blyholdig maling eller PCB 
• Byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder fra perioden 1950-1977.

Du skal anmelde byggeaffaldet senest 2 uger, før du begynder på arbejdet. Du skal anmelde dit bygge-
affald på: www.bygogmiljoe.dk 

Hvis du vil vide mere, kan du på www.solrod.dk/byggeaffald finde råd og vejledning til, hvordan du skal 
håndtere dit byggeaffald. 
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brugs-ballast eller genbrugs-stabil ved etable-

ring af stier, pladser og veje. Men det kræver, 

at materialerne ikke er forurenede, at de er 

sorterede og forarbejdede.

Det kan blive en dyr affære
Når en bygning eller en anlæg først er brudt 

ned og blevet til affald, er det en dyr affære, 

hvis eventuelle farlige stoffer i affaldet ikke på 

forhånd er blevet sorteret fra. At rense farlige 

} Fortsat fra side 9

Har I styr på jeres olie- og 
benzinudskillere?
Hvis din virksomhed har en olie- og benzinudskiller (OBU), eller I har planer om at anskaffe jer en, 
er der nogle ting, som er værd at huske på.

Formålet med en OBU er at indsamle olie fra 

spildevand, og den fungerer også som sikkerhed 

ved større oliespild. Ved langt de fleste OBU’er 

er der tilknyttet et sandfang. Sandfanget er 

vigtigt, da det både fjerner sand og partikler fra 

spildevandet, så OBU’en ikke bliver fyldt med 

slam, og samtidigt forlænger det også den tid, 

olien har til at blive udskilt fra vandet.  

Korrekt dimensionering 
Hvis OBU’en er for lille, når olien ikke at blive 

skilt fra vandet, inden det løber videre i kloak-

ken. Det betyder, at olien vil ende i rensnings-

anlægget, og det vil vi gerne undgå. Hvis den 

er for stor, vil olien have tid nok til at blive 

udskilt fra vandet, men der vil ikke være en 

større gevinst end ved en, der er dimensioneret 

korrekt. Det kan altså bedst betale sig at have 

en OBU med en passende størrelse. Ikke for lille, 

og ikke for stor.

Opmærksomhed ved brug af højtryks-
renser, rense- og vaskemidler
Hvis du bruger højtrykrenser eller rense- og va-

skemidler, skal olien bruge længere tid på at bli-

ve adskilt fra vandet. Det er fordi, oliepartiklerne 

bliver slået i små stykker af det høje vandtryk, 

eller bliver gjort blandbar med vand af sæben i 

rense- og vaskemidlerne. Når oliepartiklerne er 

små, tager det længere tid, før de bliver adskilt 

af vandet igen. Det er derfor vigtigt, at man 

ved dimensioneringen af OBU’en også tager 

stoffer ud af en bygning, inden den bliver revet 

ned, er også en udgift men dog langt mindre, 

end hvis der først ligger flere hundrede ton 

beton og brokker, der skal bortskaffes som 

farligt affald. 

Vi holder øje og hjælper
Miljøafdelingen tager på tilsyn, når bygninger 

skal rives ned i kommunen, især hvis der er 

risiko for forurening med farlige stoffer. Det 

gør vi for at sikre os, at mest muligt materiale 

genanvendes, og at det forurenede affald bliver 

sorteret fra. 

Vi vil gerne besøge dig, hvis du er i gang med 

et nedrivningsprojekt. Så hvis du er i tvivl, er du 

meget velkommen til at kontakte os, så vil vi 

gerne hjælpe dig med alle reglerne.



Skal din virksomhed sætte 
fart på den digitale omstilling?
Ny pulje skal hjælpe virksomheder i gang med den digitale omstilling.

Den 31. januar åbnes den første tilskudspulje i 

SMV:Digital, som skal styrke små- og mellem-

store virksomheder gennem digitalisering af 

daglige arbejdsgange og implementering af 

ny teknologi.

Her vil man som virksomhed få mulighed 

for at søge mindre og større tilskud til både 

løsningsorienterede opgaver, såvel som mere 

driftsmæssige opgaver, hvor en professionel 

rådgiver kan hjælpe med at løfte det generelle, 

digitale vidensniveau i ens virksomhed.

Her vil du få mulighed for at løfte din viden og 

få inspiration til nye digitale initiativer. Det kan 

også være, at din virksomhed står overfor en 

teknisk udfordring, som har sat en kæp i hjulet. 

I dette tilfælde kan man også bruge tilskuddet 

til en professionel rådgiver, som hurtigt kan 

hjælpe en videre til næste trin i virksomhedens 

udvikling.

Læs mere om de kommende puljeåbninger her:

https://smvdigital.dk/content/ydelser/tilskuds-

puljer-i-smvdigital-i-2022/94225503-954b-40f

b-95e5-43c7a1a8ffb3/ 

Eller tilmeld dig et og bliv klogere på mulighe-

derne i SMV:Digital:

https://smvdigital.dk/content/ydelser/webina-

rer/2ecf84d9-ca03-4cdc-b40e-c976e06edb10/ 
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• Jo større tryk der spules med, jo mindre bliver 
oliedråberne og dermed øges behovet for 
længere opholdstid.

• Undgå sæbe og rensemidler, hvor det kan 
lade sig gøre – brug i stedet varmt vand.

• Olieaffald og kemikalier må aldrig ledes til 
olieudskilleren.

• Man skal altid sørge for at begrænse tilled-
ningen af olie til olieudskilleren mest muligt.

• Spildevand med koldaffedtningsmiddel må 
ikke ledes til kloakken, men skal opsamles 
og bortskaffes som farligt affald.

forbehold for brugen af højtryksrenser. OBU’en 

skal være stor nok til, at de små oliepartikler når 

at blive udskilt fra vandet. Man kan med fordel 

installere et koalecensfilter, som hjælper med at 

samle de små dråber olie til større dråber, der 

er nemmere at udskille. 

Hvis olien bliver blandet med vandet ved hjælp 

af sæbe, er det svært at skille fra hinanden. Det 

er derfor vigtigt, at man vælger produkter med 

lav spaltningstid, så olien når at blive udskilt, 

inden det kommer i kloakken.         

Tømning
Du skal tømme sandfanget og olieudskilleren 

regelmæssigt. Pejle og/eller tømningsfrekvensen 

fastlægges individuelt for den enkelte udskiller 

og sandfang af Solrød Kommune i samarbejde 

med virksomheden og ARGO. Frekvensen kan 

justeres løbende. Udskillere, som tilledes proces-

spildevand skal tømmes med en fast frekvens 

eller efter bestilte ekstratømninger. Udskillerne 

skal tømmes mindst én gang om året. Udskil-

lere, som ikke tilledes processpildevand skal 

pejles mindst én gang årligt og tømmes efter 

behov.

Som udgangspunkt kan man regne med, at 

sandfanget bør tømmes, når det er 50 % 

fyldt, og olieudskilleren når den er 70 % fyldt. 

I forbindelse med tømning skal du desuden 

inspicere olieudskilleren for revner og andre fejl. 

Du skal tjekke og rense filtrene efter behov. Efter 

tømning skal du fylde sandfang og olieudskillere 

med vand igen.

Tømmer du ikke sandfanget ofte nok, vil sand 

og partikler bevæge sig med over i olieudskil-

leren. På denne måde nedsættes opholdstiden 

både i sandfang og olieudskiller, og kvaliteten 

af udløbsvandet vil blive forringet. Overskrides 

olieudskillerens kapacitet, vil olieholdigt vand 

ledes ud i kloakken.

Kommunal tømningsordning
SMOKA tømmer olie- og benzinudskillere i Sol-

rød Kommune. Når SMOKAS chauffør kommer 

ud og tømmer, tilser de også alarmer, flydeluk-

ker og OBU’ens generelle tilstand og rapporterer 

resultaterne til kommunen. På den måde slipper 

du for meget bøvl. Hvis du ønsker en anden 

tømningsordning, skal du søge om dispen sa-

tion fra kommunens ordning. Du kan sende din 

ansøgning til Solrød Kommunes Miljøafdeling 

og du kan læse mere om tømningsordningen på 

Solrød kommunes regulativ for erhvervsaffald. 

Desuden kan du finde oplysninger på ARGO´s 

hjemmside på www.argo.dk 
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Vi vil gerne besøge dig! 
Uanset om du er ny iværksætter eller virksom-

hed, kan vi hjælpe dig videre med dine udfor-

dringer. Vi kan også guide dig videre rundt i 

de mange tilgængelige tilbud. Vores mål er at 

gøre det lettere for dig at drive virksomhed i 

Solrød Kommune.

Teamet består af Mette Østergaard, som har 

adskillige års erfaring med bl.a. iværksætteri 

og forretningsudvikling og Eva Wendt, der 

har mange års erfaring som virksomheds- og 

erhvervskonsulent. 

Som ”den ene indgang” til Solrød Kommune 

guider Eva du og din virksomhed i den rigtige 

retning med spørgsmål og henvendelser til 

kommunens forskellige afdelinger.

Vi er i øjeblikket på rundtur i kommunen og 

besøger en masse spændende virksomheder - 

og vi vil også meget gerne komme og besøge 

dig. Så tag kontakt og book et møde med os. 

Vi ser frem til at møde dig!

Mette Østergaard

Forretningsudvikler

mos@ehsj.dk

5372 7102

Eva Wendt

Erhvervskonsulent

ewe@solrod.dk

4041 0054




