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Udfordringerne for
miljøarbejdet i 2010
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Det skal være nemt at gøre det rigtige, er Miljøafdelingens mantra for arbejdet
i 2010 - både for jer og for os.
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Af Kathleen Johman Kjærulff,
miljøchef, Brøndby Kommune

For vand, miljø og affald er
målet fortsat at forebygge
problemer på en konstruktiv
og effektiv måde i dialog med
borgere og virksomheder.
Dette er også det overordnede
mål, som Miljøafdelingen
i 2009 har indarbejdet i de
nye planer for affald og spildevand. Med udgangspunkt i
en 360 graders interessentanalyse vil Miljøafdelingen
endvidere arbejde ud fra et
samlende mål for afdelingens
arbejde i 2010: Det skal være
nemt at gøre det rigtige - for
borgerne, virksomhederne og
i sagsbehandlingen

Som det er nu, arbejder Miljøafdelingen efter en årlig
virksomhedsplan. For at få
et længere sigte på Brøndby
Kommunes miljøarbejde og
mål, skal Teknik- og Miljøudvalget i slutningen af året
behandle en længerevarende
handlingsplan for virksomheds-, jordforurenings- og
miljøarbejdet.
Miljøtilsyn i foråret

I foråret 2010 vil Miljøafdelingen gennemføre årets
planlagte tilsyn. I år har afdelingen planlagt at besøge
ca 40 virksomheder. Foruden
forårets tilsyn, rettet mod de
virksomheder som Miljøsty-

relsens minimumsfrekvens
forlanger, at kommunen fører
tilsyn med, vil Miljøafdelingen
også i år supplere med nogle
kampagner blandt andet inden for klima og belægninger.
Der er fortsat et arbejde med
at godkende de virksomheder,
der er pligtige til at have en
miljøgodkendelse. Miljøafdelingen forventer at skulle
udarbejde ca 4 godkendelser
i 2010.
Jordforurening og olietanke

Som beskrevet i artiklen på
side 12, er området om jordforurening en ”never ending
story” i Brøndby Kommune.

Dog er Brøndby Kommune
godt rustet, fordi man har
en god kortlægning og registrering af de mulige jordforureninger. Omdannelse
af erhvervsområder, og det,
at der kommer flere og flere
kortlagte grunde, kræver
fortsat mere sagsbehandling
ved byggesager mv.
For at forebygge nye forureninger og selvfølgelig passe
på grundvandet vil miljømedarbejderne være særlige
opmærksomme på oplag af
råvarer og farligt affald samt
belægninger.
Der er også kommet nye regler for store olietanke. Derfor
vil Miljøafdelingen ajourføre
de oplysninger, kommunen
ligger inde med og tage kontakt, der hvor man mangler
oplysningerne.

Affald – nye regler giver
ændrede forhold

Der er ingen tvivl om, at
Brøndby Kommune ønsker
at yde en god service på affaldsområdet. Det fordrer, at
Miljøafdelingen hele tiden har
fokus på at optimere ordningerne og den dertilhørende
administration. I 2009 fornyede Brøndby Kommune sin
affaldsplan. For at nå planens
mål om at forbedre borgere og
virksomheders sortering, skal
Miljøafdelingen planlægge og
gennemføre en del kampagner i 2010.
Som artiklen på side 10 i dette blad fortæller meget mere om, giver en ny affaldsbekendtgørelse en del ændringer både for virksomhederne,
men også for kommunens
administration af affaldsområdet. Særligt de ændrede
regler for erhvervsaffald får
stor betydning, herunder
administration af gebyr for
erhvervsaffald.
Vandet og naturen
i Brøndby kræver fokus

Så er de landsdækkende udkast til vandplaner endelig på
vej, mere end et år forsinket.
En vandplan er en plan for
de mål, man på landsplan
mener, der skal være for
naturområder, vandløb, søer
og kystvande samt grundvand
og drikkevand. Vandplanen
afspejler i øvrigt regeringens
ambitionsniveau beskrevet
i ”Grøn vækst”, og er Danmarks opfølgning på nogle EU
direktiver. I Brøndby ser det
ud som om, at de store udfordringer bliver at fastholde
indvindingen af vand, sikre en
god tilstand i strandsøerne
og fæstningskanalen foruden
at have fokus på badevandet.

De sidste par år har Brøndby
forsøgt at finde kilder til en
svingende kvalitet i badevandet ved Brøndby Strand. Det
er fortsat forsvarligt at bade,
men Brøndby har et mål om,
at man også har Blåt Flag
på stranden. Det kræver en
indsats at finde og fjerne de
kilder, der er til den lavere
hygiejnemæssige kvalitet.
Miljøafdelingen vil gå ind i
kampen og har et håb om, at
man i samarbejde med blandt
andet nabokommuner og Spildevandscenter Avedøre kan nå
målet om en vedholdende god
standard på badevandet.
I 2009 udarbejdede Brøndby
Kommune en ny spildevandsplan. Foruden at sætte krav
til renoverings- og udbygningstakter af kloakanlæggene sætter planen også krav
til, hvordan vi fremover skal
håndtere regnvand. For med
de ændringer af klimaet, man
forventer i fremtiden, er man i
Brøndby også nødt til at gøre

sig klar til at få mere regn og
derved større belastning af
regnvandssystemerne. Miljøafdelingen skal i 2010 deltage
i mange projekter både kommunale og private for at belyse
alternative løsninger frem for
bare at bygge større og flere
regnvandsledninger.
Vand og spildevand
i egen virksomhed

2010 bliver året, hvor områderne for spildevand og
vandforsyning skal håndteres
i selvstændige virksomheder
og ikke som en del af kommunen. En ny lov har nemlig
pålagt alle landets kommuner
den særlige udfordring at
oprette selvstændige selskaber – ganske vist ejet af
kommunen. I Brøndby har
man valgt at oprette 4 selskaber i en holdingkonstruktion, hvoraf et selskab skal
tage sig af vandforsyningen.
Spildevandscenter Avedøre
skal tage sig af servicen på
spildevandsområdet. Det er

ingen nem opgave at udskille
to så store områder fra den
kommunale drift, og det vil
fortsat trække ressourcer i
kommunen at sikre, at service
og forsyning er velfungerende
og med samme høje standard
som nu.
For virksomheder og borgere
bliver forskellen forhåbentlig
ikke så stor. Der vil være nye
steder, man skal henvende
sig, og fra 2011 vil der også
være en ny afsender på regningen for vand. Når det hele
er på plads, vil borgere og
virksomheder få besked om
ændringerne.
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Styr på sagsbehandlingen
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Brøndby Kommune fik i november 2009 papir på, at
sagsbehandling på natur- og miljøområdet lever op
til statens krav.
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Af Charlotte Tøgersen, Teknisk
Forvaltning, Brøndby Kommune

Og beviset er et certifikat fra
DS Certificering, der er en
uvildig organisation, hvis opgave er at kigge kommunen i
kortene. De har undersøgt, om
systemet er effektivt indført
i praksis og efterleves i det
daglige.
Det har været et meget langstrakt forløb, som Miljøafdelingen er kommet rigtigt
godt igennem – det betyder,
at borgere og virksomheder
fortsat kan have tillid til og
være tilfredse med sagsbehandlingen.
Bestået med bravur
”Vi er meget stolte af, at vores
kvalitetsstyringssystem er
godt implementeret overalt
og naturligvis er vi også stolte
af, at vi ikke fik afvigelser
ved certificeringen. Det er et
rigtigt godt resultat, vi har opnået” siger miljøchef Kathleen
Kjærulff, og fortsætter ”Det

har været et langt sejt træk,
hvor vi har skullet forholde os
til borgernes og virksomhedernes behov og forventninger
samtidigt med vores egne
kompetencer og ressourcer.”
Faglig kvalitet, effektivitet
og ensartethed er nøgleord
for Miljøafdelingens måde at
sagsbehandle på. Den faglige kvalitet sikres ved at
kompetencebehovet i forhold til opgaverne løbende
kortlægges sammen med
medarbejdernes kompetenceniveau. ”Kortlægningen
danner grundlaget for den
enkeltes kompetenceudvikling, og på denne måde er vi
sikre på, at vi altid har de rette
kompetencer til at løse opgaverne” forklarer miljøchef
Kathleen Kjærulff og tilføjer;
”Effektivitet og ensartethed
sikrer vi ved, at de vigtigste
arbejdsgange er beskrevet og
indført, så det er blevet en del
af vores daglige arbejde”. Alle
medarbejdere har været med
til at beskrive arbejdsgange

for deres fagområder, fx miljøtilsyn på virksomheder, anmeldelser om flytning af jord,
spildevandstilladelser og har
sammen med ledelsen besluttet, hvilket kvalitetsniveau
sagsbehandlingen skal have,
fx hvad sagsbehandlingstiden
for de forskellige opgaver skal
være.
Ledelsen har arbejdet med
de procedurer, der gælder
for al sagsbehandlingen fx
håndtering af henvendelser,
håndtering af dokumenter og
dokumentation, opstilling af
mål samt de procedurer, der
vedrører selve systemet, fx
brugertilfredshedsmålinger
og evaluering af systemet.
Endelig har både ledelse og
medarbejdere arbejdet med
formuleringen af kvalitetspolitikken. ”Denne involvering
har givet et fantastisk ejerskab
– både blandt medarbejdere
og ledere. Det betyder, at alle
kender systemet og ved, hvad
der forventes af dem” mener
miljøchef Kathleen Kjærulff.
Brugerne er også tilfredse
Internt bliver der løbende målt
på, om systemet fungerer
efter hensigten, og om kvaliteten af sagsbehandlingen
er i orden.

Den 14. december 2009 modtog
teknisk direktør Henrik Winther
certifikat for kvalitetsstyringssystem
på natur og miljøområder.

Virksomhedernes og borgernes oplevelse af kvaliteten
af sagsbehandlingen er også
vigtig. Derfor gennemføres
løbende brugertilfredshedsundersøgelser inden for relevante områder.
”I 2009 har vi gennemført en
brugertilfredshedsundersøgelse på affaldsområdet. Undersøgelsen viste, at borgerne
generelt er meget tilfredse
med vores sagsbehandling.
Det er vi selvfølgelig meget
glade for, fordi vi gør en stor
indsats på området” siger
miljøchef Kathleen Kjærulff og
fortsætter, ”De forbedringsforslag der også er kommet i
forbindelse med undersøgelsen, bliver løbende indarbejdet i vores sagsbehandling”.
I 2010 gennemføres brugertilfredshedsundersøgelse i
forbindelse med virksomhedstilsyn. ”Vi vil gennemføre
undersøgelsen løbende og
umiddelbart efter vores besøg
på virksomhederne. Det er
vores håb, at I vil tage godt i
mod undersøgelsen og hjælpe
os med at blive bedre”, slutter
miljøchef Kathleen Kjærulff.

Hvordan gik miljøtilsynet i 2009?
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I 2009 gennemførte Miljøafdelingen i Brøndby Kommune 148 tilsyn på 143 virksomheder ud af i alt 505 virksomheder i kommunen.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II
Af Gert Hawkesworth, Miljøafdelingen,
Brøndby Kommune

Miljøafdelingen har i 2009
besøgt 143 virksomheder. Det
er 75 mere end sidste år, og
det hænger sammen med, at
Miljøafdelingen i 2009 gennemførte en affaldskampagne
under overskriften affaldstjek.
dk. I løbet af kampagnen
(beskrevet i Miljøavis nr. 3,
sept. 2009) besøgte vi 81 § 42
virksomheder.
Selvom de fleste virksomheder har haft en del udfordringer i 2009 i forbindelse med
den finansielle krise, har Miljøafdelingen igen i år oplevet,
at størstedelen af de besøgte
virksomheder var imødekommende og interesserede i at få
løst deres evt. miljøproblemer.
Miljøafdelingen prøver altid
i samarbejde med virksomheden at finde den bedste og
billigste løsning på eventuelle
problemer på en sådan måde,
at miljøbeskyttelsen er sikret.
Miljøproblemerne

Af de besøgte virksomheder
havde de fleste problemer
med opbevaring og sortering
af affald, både almindeligt
affald og farligt affald. Der-

udover havde virksomhederne
problemer med opbevaring og
håndtering af kemikalier samt
overholdelse af spildevandskrav (primært egenkontrollen).
Der har ikke været så mange
klagesager i år, og Miljøafdelingen opfordrer stadig
virksomheder til at kontakte
Miljøafdelingen, hvis der er
planer om at udvide eller
ændre produktionen. På den
måde kan vi hjælpe med at
forebygge eventuelle klagesager og de omkostninger
efterfølgende ændringer kan
medføre.
Antallet af klagesager med
konflikter mellem virksomheder, borgere og deres naboer
vil stige i de kommende år. Det
er der flere årsager til. For det
første er folk mere tilbøjelige
til at klage og stiller større
krav til deres omgivelser. For
det andet er der iværksat en
byomdannelse af erhvervsområderne Kirkebjerg, Vibeholm
og Priorparken fra industri til
lettere erhverv, butikker og
boliger, og i sådan en situation
er det svært helt at undgå
interessekonflikter.

Virksomhedstype
I-mærkede listevirksomheder
Øvrige listevirksomheder
Gebyrpligtige
bilag 1-virksomheder
Autoværksteder
(branchevirksomheder)
Renserier
§ 42-virksomheder
Rideskoler (landbrug)

De forskellige virksomhedstyper
§ 42 virksomheder reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42
og er ikke reguleret af en nærmere bestemt bekendtgørelse
som for eksempel godkendelsespligtige virksomheder. Det kan
være butikker, tandlæger, supermarkeder, restauranter og
kontorvirksomheder. § 42 virksomheder skal ikke have regelmæssige miljøtilsyn.
I-mærkede og øvrige listevirksomheder er godkendelsespligtige
virksomheder. De er reguleret efter Godkendelsesbekendtgørelsen. De skal have en miljøgodkendelse for at få lov til at være
i drift. Det er fx store maskinværksteder, virksomheder der
overfladebehandler metal og affaldshåndteringsvirksomheder.
Denne type virksomhed skal have miljøtilsyn minimum hvert 3. år.
Gebyrpligtige bilag 1 virksomheder er virksomheder, som er
omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen og reguleres ikke
af en særskilt bekendtgørelse. Det er fx små maskinværksteder
og transportvirksomheder. De skal have miljøtilsyn minimum
hvert 4. år.
Autoværksteder og renserier er såkaldte branchevirksomheder, og de er reguleret efter en særskilt bekendtgørelse nemlig
Autobranchebekendtgørelsen og Renseribekendtgørelsen. De
skal have miljøtilsyn minimum hvert 4. år.
Rideskolerne er reguleret efter bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold og skal have miljøtilsyn minimum hvert 6. år.

Antal virksomheder
Udførte tilsyn
pr. 31/12/09 (505 i alt)		
2
4
20
10

Besøgte virksomheder
2
10

82

31

29

49
2
348
2

11
0
92
0

10
0
92
0
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Årets tema i 2009
var håndhævelse

Hvad er håndhævelse?
Ordet håndhævelse dækker over de juridiske virkemidler, Miljøafdelingen bruger til at regulere efter Miljøbeskyttelsesloven.
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I 2009 håndhævede Miljøafdelingen flere gange end i
2008, selv om der blev udført færre tilsyn.
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Af Gert Hawkesworth, Miljøafdelingen,
Brøndby Kommune

Hvert år melder Miljøstyrelsen
et tilsynstema ud, som er det
område, miljøafdelingerne
rundt om i landet bør fokusere
på i det kommende år. I 2009
var årets tema håndhævelser
og i den forbindelse deltager
Brøndby Kommune i et projekt med Miljøstyrelsen samt
en række andre kommuner,
miljøcentre og politikredse.

Håndhævelser
Henstillinger
Indskærpelser
Politianmeldelser
Påbud
Forbud
I alt

Formålet med projektet er at
få klarlagt, hvordan håndhævelsen rent konkret foregår
hos kommuner, miljøcentre
og politiet. Dette projekt er
nu i gang og vil fortsætte indtil
maj 2012.
Miljøafdelingen udførte 148
tilsyn i 2009. 81 af dem var i
forbindelse med affaldskampagnen affaldstjek.dk, som
forsøgsmæssigt blev udført
som vejledningstilsyn, og

2009

2008

24
90
1
10
0
125

10
81
1
0
0
92

En indskærpelse bruges, når kommunen påpeger, at der er et
ulovligt forhold, og den ansvarlige skal bringe det i orden. Det
kan også ses som en løftet pegefinger, og hvis forholdet ikke
bringes i orden, vil en politianmeldelse være det næste skridt.
En henstilling bruges, når kommunen anmoder den ansvarlige
om at bringe et utilfredsstillende forhold i orden. En henstilling
kan ses som et godt råd fra kommunen. Hvis henstillingen ikke
følges, kan det næste skridt være et påbud.
Et påbud eller forbud bruges til at fastlægge nye regler og
grænser for en person eller virksomhed. Hvis disse regler så
overskrides, kan kommunen derefter indskærpe, at reglerne
skal efterleves.
En politianmeldelse er, når et ulovligt forhold anmeldes til
politiet, og det gør Miljøafdelingen som regel, når en indskærpelse ikke er efterkommet. Ved alvorlige tilfælde kan et ulovligt
forhold føre direkte til en politianmeldelse.

derfor tælles de ikke med,
når vi sammenligner antallet
af tilsyn udført i 2008 og 2009.
Når man ser bort fra de 81
tilsyn, udførte Miljøafdelingen
67 tilsyn i 2009, hvilket er 14
tilsyn færre end i 2008. Som
det fremgår af tabel 1, er det
totale antal håndhævelser i
2009 steget med 36 % i forhold
til året før og det på trods af,
at der er udført færre tilsyn.

Grunden til stigningen i antallet af håndhævelser er ikke, fordi Miljøafdelingen har
ændret praksis. Det er fordi
fordelingen af virksomheder,
dvs. de typer af virksomheder,
der fik tilsyn, var en anden,
og at Miljøafdelingen i 2009
gennemgik en række virksomheders miljøgodkendelse
og endte med at påbyde 8 af
dem nye regler for driften (se
artiklen ”Godt samarbejde bar
frugt” på side 8).

Er belægningen i orden?
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Håndtering og opbevaring af olier og kemikalier giver
ofte anledning til forurening af jord og grundvand. For
at undgå forurening er det vigtigt, at belægningen er
tæt og modstandsdygtig.
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Af Kaja Bergøe, Miljøafdelingen,
Brøndby Kommune

I Brøndby Kommune har vi
planlagt at føre tilsyn med

belægninger hos de virksomheder, som skal have
rutinemæssigt miljøtilsyn i
år. Belægningstilsynet vil ske
på de virksomheder, som har

Kampen mod rotterne
fortsætter ...
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Rottefælder er ikke nok, kloakkerne skal også renoveres.
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Af Joshkun Yolju, Miljøafdelingen,

Rottefælder

Brøndby Kommune

Kloakforsyningen har indkøbt 34 fælder, der fungerer
elektronisk. Med 16 spyd
aflives rotten hurtigt og effektivt, og rotterne i et indsatsområde kan hurtigt udryddes. Vi har lavet en bekæmpelsesplan for kommunen og planlægger at sætte
ind i de områder, der er
værst plaget.

Efter et år med rottebekæmpelse på Espedammen og
Baunedammen begynder rottefælderne en efter en at
melde tilbage, at der ingen
aktivitet er i fælderne mere, og
det er tegn på, at området nu
næsten er blevet fri for rotter.
Men det betyder ikke, at vi er
færdige med de små bæster.
De vender hurtig tilbage, hvis
vi ikke finder ud af, hvordan de
er kommet ned i kloakken og
får stoppet deres adgang til
kloaknettet. Derfor har Brøndby Kommune valgt at renovere
kloakanlægget i Espedammen
og Baunedammen.

Inden vi foretager en bekæmpelse af et rotteplaget
område, fastlægger vi, hvor
mange rotter der er, ved at
sætte et overvågningskamera i udvalgte brønde. Når et
indsatsområde er bekæmpet, filmer vi igen for at få et
overblik over resultatet af
bekæmpelsen.

oplag eller aktiviteter, der kan
medføre jord og grundvandsforurening.
Desuden har vi planlagt tematilsyn om forebyggelse af
jord og grundvandsforurening i oplandet til Vesterled
Vandværk, fordi vandværket
påtænkes genåbnet efter at
have været lukket i mange år
pga. forurening.
Miljøstyrelsens tilsynstema
på virksomhedsområdet er i
2010 belægninger på udendørs arealer i forbindelse med
fx påfyldning af brændstof,
opbevaring af olie og kemi-

Det er en del af Brøndby Kommunes strategi for rottebe-

kalier eller vaskepladser.
Det overordnede formål med
årets tema er at sætte fokus
på tilsyn med belægninger,
for at sikre forebyggelse af
jord- og grundvandforurening.
Temaet fokuserer endvidere
på kommunernes erfaring
med at håndhæve regler eller anvende anbefalinger om
belægninger.
I tilsynstemaet vil der være
fokus på:
- Hvilke typer virksomheder
og aktiviteter, der giver
anledning til belægningstilsyn.
- Hvilken type virksomhed og

hvilken mangel ved belægningen giver anledning til
myndighedsreaktion.
- Hvilke håndhævelser anvendes.
De indsamlede erfaringer
med tilsyn af belægninger vil
indgå i den årlige tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen for
2010. Miljøstyrelsen vil desuden bruge erfaringerne som
baggrund til at vurdere deres
indsats i forhold til forebyggelse af jord- og grundvandsforureninger.

kæmpelse. Efter en langvarig rottebekæmpelse med
rottefælder afsluttes opgaven
med en kloakrenovering. Erfaringer viser nemlig, at hvis
man ikke takler opgaven på
den rigtige måde, og lukker
rotternes adgang til kloakken,
vender rotterne tilbage, og det
endelige resultat er et spild af
tid og ressourcer.
Fælderne er nu fjernet fra området, og kommunens entreprenør er i gang med at udføre
renoveringsarbejdet. Arbejdet
starter i februar og afslutter
midt i april 2010. Derefter
flyttes fælderne til Lundedammen i Brøndbyøster.
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Godt samarbejde bar frugt
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II

Brøndby Kommune gennemgik i 2009 miljøgodkendelserne for de godkendelsespligtige virksomheder i kommunen for at se, om der var behov for stille nye eller ændrede krav til indretning og drift.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Af Gert Hawkesworth, Miljøafdelingen,
Brøndby Kommune

Miljøgodkendelser skal løbende revurderes, så kommunen og virksomheden har
sikkerhed for, at de juridiske
rammer er i orden for de
potentielt mest forurenende
virksomheder i kommunen.
8 ud af 18 godkendelser med
nyt indhold

Arbejdet med revurderingerne
gik i gang i foråret 2009, hvor
18 miljøgodkendelser skulle
revurderes, og det resulterede
i 8 screeninger og 8 revisioner,
som var færdigbehandlet i
2009. 2 miljøgodkendelser
kunne ikke færdiggøres i 2009,
og arbejdet med dem vil fortsætte i 2010.
Som indledning gennemgik Miljøafdelingen miljøforholdene
på den enkelte virksomhed og
vurderede, om vilkårene i den
eksisterende miljøgodkendelse var tilstrækkelige og dækkende for den nuværende drift.
For nogle virksomheder viste
denne screening, at der ikke

var grundlag for at ændre
vilkårene i miljøgodkendelsen. Det betød, at deres eksisterende miljøgodkendelse
fortsat kunne være gældende.
Hvis miljøforholdende havde
ændret sig væsentligt, eller
de eksisterende vilkår ikke
var tilstrækkelige til at sikre
miljøbeskyttelsen, reviderede vi miljøgodkendelsen.
Revisionen bestod i at ændre
vilkårene i miljøgodkendelsen
ved at påbyde nogle nye vilkår.
Samarbejde og velvilje på
trods af krise

Arbejdet med revurdering af
miljøgodkendelser er i høj
grad båret af et godt samarbejde og en god dialog mellem
kommunen og virksomheden.
En revision af en miljøgodkendelse er et stort stykke
arbejde, som kræver, at virksomheden fremskaffer relevante data og information,
hvorefter Miljøafdelingen så
analyserer det indhentede.
Derfor er det meget vigtigt, at
der er et tæt samarbejde og
god dialog mellem virksom-

Hvad er godkendelsespligtige virksomheder?
Godkendelsespligtige virksomheder kaldes også listevirksomheder og er som udgangspunkt de mest forurenede virksomheder. Virksomhederne skal derfor have en miljøgodkendelse for
at få lov til at være i drift. I bilag 1 og 2 til Godkendelsesbekendtgørelsen er der en lang liste over, hvilke typer virksomheder
der skal have en miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen gives af
tilsynsmyndigheden, som for langt de fleste virksomhedstyper
er kommunen og i enkelte tilfælde statens miljøcentre.

heder og kommune. Det har
ikke været lige nemt for alle
virksomheder at håndtere
den ekstra arbejdsbyrde og
økonomiske belastning, revisionsarbejdet har medført,
men mange har brugt denne
lejlighed til at forbedre produktionsforhold og arbejdsgange. Fx har flere overvejet
brug af underleverandører i
stedet for at vedligeholde et
dyrt produktionsudstyr, der
måske kun anvendes lidt.
For nogle virksomheder har
revisionsarbejdet således været en anledning til at overveje
virksomhedens fremtidige
kurs. Virksomhederne har,
på trods af de byrder arbejdet
har betydet, vist velvilje og

engagement til at få arbejdet
gennemført til alles
tilfredsstillelse.
Det er altid Miljøafdelingens
målsætning at forsøge at få
et godt og givende samarbejde
med virksomhederne, som
gør det muligt at finde gode
og gerne billige løsninger, der
tilfredsstiller begge parter.
Det er vores klare vurdering,
at vi er blevet taget godt imod
af virksomhederne, og at der i
de fleste situationer har været
en rigtig god og konstruktiv
dialog om revisionsarbejdet.

Hvilke virksomheder skulle have en revurdering?
Miljøafdelingen i Brøndby Kommune havde som målsætning i
2009 at revurdere alle de miljøgodkendelser, som var mere end
8 år gamle. Grunden til at grænsen på 8 år blev valgt - var at
virksomhederne har en 8-årig retsbeskyttelse imod ændrede
vilkår efter en miljøgodkendelse er givet, dvs. en sikkerhed for,
at kommunen ikke kommer med flere eller nye krav til indretning og drift af virksomheden. Efter de 8 år kan kommunen
ændre en virksomheds miljøgodkendelse fx for at gøre kravene
til indretning og drift tidssvarende.

PROTON Finishing Brøndby A/S, en af de virksomheder som fik revideret miljøgodkendelsen.
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Nye affaldsregler er trådt i kraft
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Den 1. januar trådte nye affaldsregler i kraft, som har betydning for alle virksomheder. Reglerne vedrører bl.a. håndteringen af affaldet, adgang til genbrugsstationen og virksomheders affaldsgebyr til kommunen. Læs her hvad de nye regler
betyder for din virksomhed.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Af Mille Kofoed, Miljøafdelingen,
Brøndby Kommune

I Miljøavis nr. 4, 2009 beskrev
vi, hvilken betydning regeringens affaldsreform ville få på
erhvervsaffaldsområdet. Nu
ligger de nye regler fast i affaldsbekendtgørelse nr. 48 af
13. januar 2010. De væsentligste nye regler er inden for
følgende områder:
- Affaldsgebyrer
- Brug af genbrugsstationer
- Genanvendeligt erhvervsaffald
- Affaldsdata
- Affaldsregulativ
Affaldsgebyrer

Fra og med 2010 vil alle virksomheder blive opkrævet
et affaldsgebyr direkte fra
Brøndby Kommune, der tidligere blev opkrævet hos grundejeren. Gebyret opkræves
hos virksomheden ud fra de
oplysninger, der fremgår af
CVR (Det centrale virksomhedsregister). Det er derfor
vigtigt, at din virksomhed
er registreret i CVR med de
korrekte oplysninger. Du kan
ændre fejlagtige oplysninger
i CVR på www.webreg.dk.
En del af gebyret dækker adgang til genbrugsstationen.
Betalingen vil blive fordelt
efter en nationalt fastsat fordelingsnøgle, hvor bygge- &
anlægsfirmaer og gartnere
betaler mere end andre virksomheder og efter antal medarbejdere. Der er desuden
nogle regler om fritagelser
for affaldsgebyret, der gælder
visse virksomheder. Det er ge-

nerelt virksomheder, der slet
ingen affaldsproduktion har.
Affaldsgebyret dækker:
- Administration
og information
- Omkostninger til drift af 		
genbrugsstation

De nye gebyrer for virksomheder vil dække hele 2010,
og forventes opkrævet i løbet
af 2. kvartal 2010. Brøndby Kommune forventer at

opkræve gebyret gennem
Vestforbrænding, der vil stå
for opkrævningen og den
indledende kontakt med virksomhederne. Det endelige
affaldsgebyr ligger fast i april.
Brug af genbrugsstationer

Virksomheder i Brøndby må
som hidtil bruge de genbrugsstationer, der ligger
i Vestforbrændings opland.
Det er nu tilladt at komme
med køretøjer op til 3.500
kg. plus eventuel trailer. Din
virksomhed kan aflevere de

fleste typer affald dog ikke
dagrenovation eller andet let
fordærveligt affald. På grund
af vandboring ved Brøndby
Genbrugsstation er det heller
ikke tilladt at aflevere farligt
affald (se tekstboks om farligt
affald). Affald der afleveres
emballeret, skal være i klare
sække.
Farligt affald
Virksomheder må aflevere
max. 200 kg. farligt affald
om året på genbrugsstationerne i Vestforbrændings
opland, dog ikke Brøndbys,
der ikke må modtage farligt
affald fra erhverv.
Husk kvittering!
Det er vigtigt, at virksomheden får en kvittering ved
afleveringen af farligt affald
til brug ved miljøtilsyn.

Der gælder i øvrigt de samme
regler for virksomheder som
for borgere ved brug af genbrugsstationerne. Du kan finde nærmeste genbrugsstation
og læse mere om reglerne på
www.vestfor.dk under
”Af med affald”.
Genanvendeligt
erhvervsaffald

Virksomhedens kildesorterede genanvendelige affald
må ikke længere anvises eller indsamles af kommunen.
Din virksomhed vælger selv,
hvem der skal håndtere dette
affald ud fra det såkaldte Affaldsregister. Affaldsregisteret er en national liste over
miljøgodkendte affaldsvirksomheder eller indsamlere
til at håndtere virksomhedens
genanvendelige erhvervsaffald. Registeret står dog
først klart senere på året.
Indtil da kan din virksomhed
– alt efter ønske – benytte
de modtageanlæg og transportører, der står på kommunens anvisningsliste. Se

anvisningsliste på www.vestfor.dk under ”Af med affald”.
Affald til forbrænding eller
deponi og ikke-kildesorteret
affald skal stadig anvises af
kommunen. Brug førnævnte
anvisningsliste. Også farligt affald, der ikke kan genanvendes, skal anvises af
kommunen. Din virksomhed
skal desuden stadig opbevare dokumentation for, hvordan virksomhedens affald er
håndteret. Dokumentationen
skal til enhver tid kunne forelægges for miljøtilsynet.
Det er vigtigt at pointere, at
din virksomhed stadig skal
sortere affaldet, hvor det opstår, så mest muligt kommer
til genanvendelse. Affald, der
ikke kan genanvendes, skal
håndteres til hhv. forbrænding
eller deponi og farligt affald
skal håndteres efter de hidtidige regler for farligt affald.

Hvis virksomheden er i tvivl,
om affaldet er genanvendeligt eller forbrændings- eller deponeringsegnet, skal
virksomheden kontakte en
affaldsmedarbejder i Miljøafdelingen, telefon 4328 2828
eller e-mail affald@brondby.
dk. Kommunen vil så klassificere affaldet.
Affaldsdata

Hidtil har virksomheder årligt
skulle indberette data om
håndterede affaldsmængder
til kommunen. For Brøndbys vedkommende har dette
været varetaget af Vestforbrænding i samarbejde med
øvrige kommuner i Vestforbrændings opland. For 2010
og fremover skal affaldsdata
indberettes til et nationalt
digitalt affaldsdatasystem, der
vil blive varetaget af Miljøcenter Roskilde.

Affaldsdatasystemet skal indeholde alle væsentlige data
om affald, herunder håndterede affaldsmængder for
henholdsvis affaldsproducent,
indsamler og modtageanlæg.
Systemet vil være den primære kilde til information for
miljømyndighederne i vores
administration af affaldsreglerne. Adgangen for os som
kommune er begrænset til
virksomheder i Brøndby Kommune, ligesom virksomheder
kun har adgang til egne data.
Affaldsregulativ

Kommunen skal senest 1.
januar 2011 udarbejde et
regulativ med de nye regler. Indtil da har vi tilrettet
Brøndby Kommunes affaldsregulativ til ændringerne om
erhvervsaffaldsgebyret og
virksomheders brug af genbrugsstationen. Reglerne om
kildesorteret genanvendeligt
erhvervsaffald ophæves i re-

gulativet, og der henvises i
stedet til kapitel 14 i Affaldsbekendtgørelsen nr. 48 af 13.
januar 2010.
Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig,
kan du henvende dig til en
affaldsmedarbejder på telefon 4328 2828 eller sende en
mail på affald@brondby.dk.
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Vil du grave eller bygge ...
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

... skal du huske, at det kræver en såkaldt § 8-tilladelse fra kommunen, når du
ønsker at foretage bygge- og anlægsarbejder på en forureningskortlagt grund.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Af Kaja Bergøe, Miljøafdelingen,
Brøndby Kommune

Du skal også have en § 8-tilladelse, hvis du skal indrette
boliger på en kortlagt erhvervsgrund.
Husk at søge om tilladelsen
i god tid. Kommunen skal

V1-kortlægning

sende tilladelsen i høring hos
Region Hovedstaden i 4 uger,
inden den kan gives. Kommunen giver ikke byggetilladelse,
før § 8-tilladelsen er givet.
Derfor er det vigtigt, at kommunens Miljøafdeling bliver
inddraget så tidligt som muligt
i projektet.

Hvordan søger jeg
om tilladelse?

Du skal selv søge om tilladelsen, og du kan bruge skemaet
på kommunens hjemmeside
under ”jord”: www.brondby.
dk. I de fleste tilfælde er det
klogt at få en kyndig rådgiver
til at ansøge for sig, da der i

Et areal V1-kortlægges, når der på arealet har været aktiviteter, som kan have
medført en forurening. V1-kortlægning foretages ofte ud fra arkivmateriale og
oplysninger om, hvordan arealet har været anvendt.
Hvis din bolig bliver V1-kortlagt, kan du kræve, at Region Hovedstaden undersøger din grund indenfor 1 år. Dette sker uden omkostninger for dig. Hvis der ikke
bliver fundet forurening, udgår din grund af kortlægningen.

V2-kortlægning

§ 8-tilladelse

Et areal V2-kortlægges, hvis der er konstateret en forurening. Der kan fx være
lavet en forureningsundersøgelse med analyser af jorden, eller der kan være
viden om, at der engang er sket et spild. Ejere bliver varslet om, at regionen er i
gang med en kortlægning af ejendommen.
Når kommunen giver en § 8-tilladelse stilles forskellige krav, der skal sikre
grundvandet, menneskers sundhed, og at den forurenede jord ikke bliver spredt.
Kommunen kan stille krav om, at ejeren selv sikrer, at bygge- og gravearbejde
er miljømæssigt forsvarligt. Kommunen kan fx kræve, at bygherren selv laver en
forureningsundersøgelse for at afklare, om byggefeltet er så forurenet, at man
skal rydde op, inden man må bygge.

ansøgningen skal indgå en
miljømæssig vurdering af
risikoen ved ændringerne. De
ændringer, du vil foretage, må
ikke skade grundvandet eller gå ud over menneskers
sundhed, og den forurenede
jord må ikke spredes ud over
andre områder. Desuden må
ændringerne ikke fordyre
eller forhindre en eventuel
senere offentlig oprydning på
grunden.
§ 8-tilladelsen vil indeholde
en række vilkår, om arbejdets
udførelse og krav om evt. supplerende dokumentation.
Hidtil har det meddelte antal
af § 8-tilladelser været begrænset, men med de store
byomdannelser af ældre erhvervsområder, forventer
Miljøafdelingen en kraftig
stigning i ansøgninger dels på
grund af byggerier, dels ændringer af industribygninger til
andre formål.
Opdager du forurening

Hvis du støder du på forurening på en ejendom, som ikke
er kortlagt, skal du standse
arbejdet straks, og kontakte
Miljøafdelingen. Og hvis du
på en ejendom, som er kortlagt som forurenet, finder en
anden type forurening, end
den der er kortlagt, skal du
også standse arbejdet og
kontakte os.

Byomdannelse øger sagsbehandlingen på jordområdet
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Byomdannelse af 3 store gamle erhvervsområder vil medføre omfattende byggeog anlægsarbejder, og der må derfor forventes mange jordforureningssager i de
kommende år.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Af Henrik Ruø Jensen, Miljøafdelingen,
Brøndby Kommune

I kommuneplanlægningen
lægges der op til, at erhvervsområderne Kirkebjerg, Vibeholm og Priorparken fremover
skal ændre karakter. Områderne vil i de kommende år
derfor gradvist ændres fra industri til lettere erhverv, butikker og boliger, som naturligt
vil udløse mange bygge- og
anlægsprojekter. Det er primært i de ældste erhvervs-

områder, at byomdannelsen
i Brøndby skal foregå. Gamle
erhvervsområder er ofte forurenede og derfor kortlagte
efter Jordforureningsloven eller på anden måde underlagt
forskellige regler om håndtering af jorden. I Kirkebjerg,
Vibeholm og Priorparken lå
således tidligere de mest
forurenende virksomheder,
og det er derfor også her, at
de fleste forureningskortlagte
ejendomme i kommunen ligger.

Sagsbehandlingen i tal:
2008 var det første år, hvor kommunens jordflytningsregulativ
var i kraft, og jordflytningsreglerne derfor var nye. Dette kan
også ses af fordoblingen af anvisninger i 2009, selvom byggeaktiviteten har været faldende.
En anden ny regel, der har skullet indarbejdes, er Jordforureningslovens krav om ren jord ved indretning af legepladser
og opførelse af nye boliger (§ 72b). Antallet af disse sager har
været stigende og medregnes under nye jordforureningssager i
tabellen.
Der er i 2010 afsat ekstra ressourcer til en tilsynsindsats omkring belægninger, hvor virksomheder har jord- og grundvandstruende aktiviteter, samt tilsyn med afværgeanlæg på forurenede ejendomme.
Opgave
2008
2009
			
Byggesager med væsentlige jordarbejder (skøn)
Anmeldelser af jord
§ 8-tilladelser
Nye jordforureningssager

2010
(skøn)

135

100

120

Ca. 60

Ca. 125

125-250

3

2

3-6

28

16

25-35

Miljøafdelingens rolle
I denne sammenhæng er
Miljøafdelingens rolle, at være
tilsynsmyndighed ved jordflytninger, gravearbejder på
forurenede ejendomme og
i forbindelse med nye fund
af jordforureninger. Inden
der må bygges og graves på
kortlagte arealer, skal der
ansøges om en såkaldt §
8-tilladelse hos kommunen
(se artiklen ”Vil du grave eller
bygge …” på modsatte side).

På grund af finanskrisen er
antallet af bygge- og anlægsprojekter væsentligt lavere
end normalt, hvilket også har
indvirket på mængden af
jordsager i 2009. Med en stigende bygge- og anlægsaktivitet må antallet af jordflytninger, § 8-tilladelser og antallet
af nye fund af jordforureninger
ligeledes forventes at stige.
Med udsigten til et stigende
antal jordsager i fremtiden
arbejder kommunen på at
forenkle sagsbehandlingen
på jordområdet for både virksomheder, borgere og forvaltning via forskellige tekniske
og administrative løsninger.
Det skal være nemt at gøre
det rigtige!
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Store ændringer på vej
for erhvervsstrukturen i Brøndby
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Kommunen arbejder på at gøre henholdsvis Kirkebjerg Erhvervsområde og Vibeholm/Priorparken mere attraktivt.
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Af Henrik Ruø Jensen, Miljøafdelingen,
Brøndby Kommune

Som i de fleste andre kommuner har virksomhederne store
udfordringer med at klare
sig igennem den nuværende
finanskrise. Rigtigt mange
virksomheder har, eller er i
gang med, at foretage massive tilpasninger af kapacitet,
reducere omkostninger eller
bare at få finansieret driften
af en ellers sund virksomhed.
Mange virksomheder lukker
I Brøndby, som i en årrække
har oplevet høj vækst, bliver
der lukket mange virksom-

heder. Desværre viser der sig
samtidig et meget stort fald i
nyetableringer af virksomheder. Ifølge en analyse bragt i
avisen Børsen den 2. februar
2010, er Brøndby fortsat placeret som nr. 4 som erhvervskommune, men samtidig viser udviklingen i antallet af
virksomheder og i antallet af
nyetableringer, at en meget
dramatisk ændring er i gang
i kommunen. På disse parametre, der jo indikerer, hvor
kommunen erhvervsmæssigt
er på vej hen, er kommunen
placeret som henholdsvis nr.
86 og 73.

Den fortsat høje placering
som stor erhvervskommune
er altså historisk betinget
af en kraftig vækst senest i
årene omkring 2000-2005,
hvor kommunen flere gange
var placeret i top 3 på en liste
over kommuner med største
erhvervsvækst, udarbejdet
af Børsen. Tilsvarende lå
Brøndby i 2009 på en 24. plads.
Det bliver spændende, at se
om de store byomdannelsesprojekter, som Brøndby
Kommune arbejder på, vil
ændre på denne udvikling og
i givet fald på hvilken måde.
Der lægges således op til i

langt højere grad at satse på
at tiltrække videnstunge virksomheder og virksomheder
indenfor kontor- og serviceerhverv. Disse brancher er
dog lige nu også hårdt ramt
af krisen, men kommunen tror
på et potentiale indenfor dette
område, og dette danner bl.a.
baggrund for de byomdannelsesprojekter, der er sat i gang.
Transport skal der til
Kommunen deltager i nogle
samarbejder om at forbedre
den offentlige transport til
områderne, hvor især en letbane langs Søndre Ringvej og
en mulig fremtidig station ved
Priorparken på sigt forventes
at gøre henholdsvis Kirkebjerg
Erhvervsområde og Vibeholm/
Priorparken mere attraktivt.

Vil du med ud og cykle!
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Meld jer til ”Vi Cykler til Arbejdet”- kampagne, der har kørt siden 1997 og igen i
maj ruller over hele landet.
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Af Henrik Puukka-Sørensen,
Miljøafdelingen, Brøndby Kommune

”Vi Cykler Til Arbejde”- kampagnen har kørt hvert år siden
1997. Sidste år deltog mere
end 10.000 hold, heraf 78 hold
med i alt 805 deltagere fra
Brøndby.
Så er det igen tid til at tilmelde
sig årets arrangement og få
gjort cyklen klar til maj. Sammen med dine kolleger har
du i år chancen for at vinde
en rejse til et eksotisk sted,
cykler, cykelhjelme, trøjer,
lygter m.m. – altså udover den

sundhedsmæssige gevinst du
helt sikkert får.
Alle kan deltage – I skal bare
være et hold på 4-16 deltagere, som bruger cyklen i
forbindelse med transport til
eller fra arbejde eller anden
beskæftigelse. Jo flere I er på
holdet og jo flere arbejdsdage,
I bruger cyklen, jo flere lodder
får jeres hold i den afsluttende
lodtrækning om præmier
(se mere om regler på www.
vcta.dk). Den overordnede
kampagne kan suppleres med
interne konkurrencer.

Miljøavisen i Brøndby udgives 4 gange om året og er rettet mod virksomheder
Redaktion: Brøndby Kommune, Teknisk Forvaltning, Miljøsektionen
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Kampagnen er samtidig en
god anledning til at se på
transportvanerne. Er det nu
nødvendigt at tage bilen hver
gang! Mange har kun kort vej
til arbejdet, hvor det ikke er
meget mere tidskrævende at
cykle. Det er jo også muligt
at kombinere bus-/togturen
med at cykle. Du kan oveni
købet tage cyklen gratis med
i S-toget.
Tilmelding
Tilmeldingsfrist for kampagnen er den 21. april. Tilmelding sker på www.wcta.dk.
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