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Forslag til kommuneplan 2009-2021
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Brøndby Kommunalbestyrelse har den 17. juni 2009 vedtaget forslag til Kommuneplan 2009. I kommuneplanforslaget præsenterer Kommunalbestyrelsen sine
visioner og målsætninger for den overordnede udvikling i Brøndby Kommune fra
2009-2021.

Hovedstruktur:

Hovedstrukturen indeholder
visioner og handlinger for en
række politikområder inddelt i en række temakapitler,
herunder ”Infrastruktur og
tilgængelighed”, ”Byomdannelse og byudvikling”, ”Erhvervsområder og erhvervspolitik”, ”Detailhandel” og
”Natur og miljø”.
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Af Bo Vilberg,
Plan, Brøndby Kommune

Kommuneplanen præsenterer en kommune i udvikling
og bevægelse.
En god udvikling kræver, at
kommunen forstår at forholde sig aktivt til de udfordringer, vi står overfor. Som
i mange andre kommuner
tegner der sig i Brøndby et billede med færre erhvervsaktive
og flere ældre, og dermed et
mindre skattegrundlag og en
stigning i udgifter til social- og
sundhedsområdet.
Men kommunen har også
rigtig mange udviklingsmuligheder og gør en stor indsats
for at udnytte disse muligheder. Brøndby Kommune vil i de

kommende år styrke positionen som en attraktiv bosætningskommune med et varieret boligudbud, samtidig med
at kommunen understøtter
udviklingen af erhvervslivet og
detailhandelen.
Vor geografiske placering
giver os gode muligheder.
Kommunen vil løbende planlægge for en bæredygtig byudvikling omkring S-togs
stationer og langs en evt.
kommende letbane. Det gør
vi blandt andet ved at lave
helhedsplaner for kommunens tre stationsnære byudviklingsområder; Kirkebjerg,
Priorparken & Vibeholm samt
Brøndby Strand Centrum. I
disse områder åbnes der i de
kommende år mulighed for
mange nye arbejdspladser

og moderne ejerboliger med
nærhed til kollektive trafikforbindelser.
Kommuneplanen indeholder
emner som vedrører borgernes hverdag og levevilkår,
såsom sundhed, uddannelse,
kultur samt natur og miljø.
Samt beskriver, hvordan erhvervsområder, boligområder, og rekreative områder
skal placeres i forhold til
hinanden og hvilke former
for anvendelse, der er mulig.
Brøndbys nye kommuneplan
består af tre dele:
- Hovedstruktur
- Rammer- og retningslinjer
- Redegørelse

I hovedstrukturen kan man
bl.a. læse, at Brøndby Kommune bl.a. arbejder for;
- S-tog station ved Priorparken og letbane eller anden
form for højklasset trafikløsning langs Ring 3
- Fortsat udvikling af attraktive bymiljøer og erhvervsområder
- Gode rammebetingelser for
erhvervslivet
- Nye indkøbs- og handelsmuligheder i Brøndby
- Et godt miljø og gode rekreative områder
- Gode rammer for et sundt
og aktivt liv
Rammer- og retningslinjer:

Ramme- og retningslinjer er
primært et redskab for den
kommunale administration til
brug for sagsbehandling på

Brøndby tjekker op
på miljøgodkendelser
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I Brøndby Kommune er der 23 virksomheder, som har en miljøgodkendelse. Den
har de, fordi de har en produktion, der belaster miljøet.
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Af Gert Hawkesworth,
Miljøafdelingen, Brøndby Kommune

En stor del af miljøgodkendelserne for listevirksomheder i Brøndby Kommune er
mere end 8 år gamle. Derfor
har Miljøafdelingen valgt at
revurdere alle disse miljøgodkendelser i løbet af 2009.
Dette giver kommunen sikkerhed for, at det juridiske
grundlag er i orden for de
potentielt mest forurenende
virksomheder i kommunen.
Derudover skal der udarbejdes 2 nye godkendelser.
Retsbeskyttelsesperiode

Når myndighederne giver en
miljøgodkendelse til en virk-

plan-, natur- og miljøområdet, men er samtidig information til erhvervsliv og borgere
om muligheder og begrænsninger i arealanvendelsen.
Rammer- og retningslinjer
består af 2 dele:
1. Rammerne viser, hvad arealanvendelsen i de forskellige områder af kommunen
er udlagt til, herunder hvor
højt og tæt der må bebygges. Herudover indeholder
rammerne en række konkrete bestemmelser for
lokalplanlægningen. Ram-

somhed får virksomheden
8 års retsbeskyttelse i form
af begrænsning på påbud
og forbud, som virksomheden kan modtage fra tilsynsmyndigheden. En revurdering
af en miljøgodkendelse giver
ikke en fornyet periode for
retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsesperioden gives kun en
gang, nemlig i forbindelse
med etablering af virksomheden.
Gennemgang af forholdene

Miljøafdelingen gennemgår
miljøforholdende på den enkelte virksomhed og vurderer
om vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse er
tilstrækkelige og dækkende

merne er således også det
grundlag, som lokalplanerne hviler på.
2. Retningslinjerne indeholder bestemmelser for de
emner inden for teknik-,
natur- og miljøområdet,
kommunen har overtaget
efter kommunalreformen
trådte i kraft.
Redegørelse:

Her beskrives de planlægningsmæssige, statistiske
og lovgivningsmæssige forudsætninger for kommuneplanen.

for den nuværende drift. Er
der ikke behov for at ændre
vilkårene i miljøgodkendelsen, afslutter vi revurderingen
som en screening, og vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse vil fortsætte med
at gælde.
Hvis miljøforholdende har
ændret sig væsentligt, og
de eksisterende vilkår ikke
er tilstrækkelige til at sikre
miljøbeskyttelsen, reviderer
vi miljøgodkendelsen. Revisionen består i at ændre vilkårene i miljøgodkendelsen
ved at påbyde nogle nye vilkår.

Kommunes sædvanlige tilsynsfrekvens, som for denne
slags virksomheder er minimum hvert 3 år.
Otte virksomheder forventes
afsluttet som screeningssager inden sommerferien.
To virksomheder er i gang
med at få udarbejdet en ny
godkendelse. De resterende
ni virksomheder forventes afsluttet med påbud af nye vilkår
senest oktober 2009.
Nye vilkår kan indeholde
strengere krav til emissioner
fra virksomheden, hvilket kan
betyde, at der skal investeres
i nye anlæg i produktionen.
Miljøafdelingen prøver at udarbejde nye vilkår således, at
miljøet sikres samtidigt med,
at den økonomiske belastning
for virksomheden bliver så
lille som muligt.

Efter revurderingen vil virksomhederne indgå i Brøndby

Offentlig høring

Kommuneplanforslaget er
i høring fra 1. juli 2009 til
16. september 2009. Der er
mu-lighed for at fremsende
indsigelser, kommentarer og
forslag til kommuneplanforslaget i denne periode. Det
kan ske på teknik@brondby.
dk eller med brev til: Brøndby
Kommune. Teknisk Forvaltning, Park Allé 160, 2605
Brøndby.
Kommuneplanforslaget kan
ses på Rådhuset, Teknisk
Forvaltning, Park Allé 160
og på kommunens bibliote-

ker. Endvidere ligger kommuneplanforslaget på www.
brondby.dk.
Planforslaget kan rekvireres
ved henvendelse til Teknisk
Forvaltning på tlf. 4328 2417,
eller på e-mail: teknik@
brondby.dk.
Kommuneplan 2009-2021 vil
ved sin endelige vedtagelse
– og efter politisk behandling
af alle indsigelser, kommentarer og forslag - afløse Kommuneplan 2005-2017 og de
kommuneplantillæg, der er
vedtaget til denne.
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Borg & Bigum præmieres
for arkitektonisk skønhed
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Kommunalbestyrelsen har nedsat en komite, der hvert andet år får mulighed for
at prisbelønne initiativer, der har forbedret det fysiske og visuelle miljø i Brøndby
Kommune.
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Af Lene Bisgaard, Miljøafdelingen,
Brøndby Kommune

Prisen gives til veludført og
arkitektonisk smukt byggeri,
såvel nybyggeri som vedligeholdelse og restaurering.
Herudover kan prisen vindes
ved at være energibevidst
samt at gøre en indsats for
miljøforbedring og miljøbeskyttelse.

Komiteen har i år besluttet
at tildele ejendommen Vibeholms Allé 15 præmiering
med følgende begrundelse:
Ud over ombygningen er der
også udført en energirenovering med tilføjelse af isolering
på alle facader, alle vinduer er
udskiftet, og taget er isoleret
yderligere.

Renoveringen har respekteret bygningens oprindelige
proportioner og tilpasning til
grunden. Ombygningen afsluttes med en kreativ skiltning, med et direkte grafisk
design og en fin beplantning.
Alt i alt er ombygningen et
godt eksempel på den omdannelse, vi gerne ser ske i
kommunens industriområder.

Sæt fokus på energiforbrug og spar penge
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Mange butikker kan opnå pæne besparelser på energiforbruget og dermed spare
penge uden det går ud over omsætningen. Butikkerne kan finde inspiration og
gode råd via relevante hjemmesider og gratis energirådgivning.
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Af Jesper Toft, Miljøafdelingen,
Herlev Kommune

Butikker har gode muligheder
for at spare energi dermed
penge. Også her er kendskab
til – og dermed bevidsthed om
– energiforbrugets størrelse
alfa og omega i en energispareindsats. Derfor er det en
god idé at låne et sparOmeter
gratis på biblioteket og måle,
hvor meget strøm elapparaterne bruger - både i kWh og
i kroner og øre i timen.
Der er også gode råd og erfaringer at hente via relevante
hjemmesider og energirådgivning hos nogle af forsyningsselskaberne i området.
Energiguiden

Her kan butikkerne finde gode råd om besparelser på el,

vand, varme og gas. Der gives
enkle og konkrete råd målrettet netop din butikstype,
og rådene er enkle og lette
at igangsætte. Butikken kan
også oprette en privat side,
hvor det er muligt løbende at
registrere energiforbruget og
sammenligne dette med relevante nøgletal. På denne måde er det muligt at tjekke, om
butikken bruger mere eller
mindre energi end gennemsnittet for butikskategorien.
Energiguiden giver råd til
en lang række butikstyper:
Bager og konditor, supermarked, købmand, slagter,
grønthandler, fiskehandler,
slikbutik, hotel, kro, restaurant, cafeteria, cafe, værtshus,
grillbar, take-away, klinikker,
tæppe- og møbelhandel, tøjbutik, skobutik og sportsbutik.

Energitjenesten

Energitjenesten har i forbindelse med konceptet „Grøn
butik“ udarbejdet en række
faktaark med gode råd til gavn
for butikker. Lige nu findes
der faktaark om sparOmeter,
butiksbelysning, belysning i
køle- og fryserum, køleanlæg
og -møbler i butikker og om
grønne indkøb.
Især på elforbruget er der
gode muligheder for besparelser. Energitjenesten nævner fx anskaffelse af pc- og
elspareskinner til kontoret/
butikken, optimeret brug af
køle- og fryseskabe (kontrolmåling af rigtig temperatur)
og mere energieffektivt belysning (fx skift til energieffektive
halogenpærer, glødepærer
udskiftes til sparepærer, belysningens brugstid mindskes

i butikken og vinduesbelysningens brugstid tilpasses).
Af faktaarkene fremgår det
fx, at belysningen typisk udgør 70-85 % af det samlede
el-forbrug i detailhandelen,
mens det typisk kun udgør
ca. 30 % i fødevarebutikker.
Det skyldes, at elforbruget
til køle- og fryseanlæg udgør
en større del af det samlede
elforbrug. På alle butikstyper
er der gode muligheder for at
opnå ofte betydelige energibesparelser.
http://www.energitjenesten.
dk/index.php?id=2382
Energirådgivning

Butikker kan også gratis få
energirådgivning i form af
kortlægning og afrapportering om besparelsesmulighederne hos forsyningselskaberne. Vestforbrænding
(kræver dog, at butikken har
fjernvarme, som også er det
eneste, der rådgives om) og
HNG.
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Elpristavlen

Som elforbruger har du frit valg på elmarkedet. Du kan
spare penge på din elregning, enten ved at vælge en billigere leverandør eller spare på forbruget. Elpristavlen.
dk er en hjemmeside udviklet til private forbrugere samt
til virksomheder med et forbrug op til 100.000 kWh pr.
år. Den skal gøre det let for dig at få information om
produkter og priser.
Elselskaberne taster selv dagligt oplysninger ind om
deres produkter og priser. Den giver derfor et billede af,
hvordan elmarkedet ser ud lige nu. Hjemmesiden giver
dig endvidere mulighed for at få hjælp til at forstå din elregning, skønne størrelsen på din årlige elregning og få
rådgivning om valg mellem faste eller variable elpriser.
Bag Elpristavlen står Dansk Energi med en følgegruppe
sammensat af bl.a. Forbrugerstyrelsen, Energitilsynet
Dansk Erhverv m.fl.
www.elpristavlen.dk

Oplev Vestegnen på cykel
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I år er der indviet en 42,195 km lang motions- og
oplevelsesrute på den Københavnske Vestegn.
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Af Henrik Puukka-Sørensen
(cykelentusiast), Miljøafdelingen,
Brøndby Kommune
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Invitation til møde om elbiler

Energistyrelsen holder et temamøde om forsøgsordningen for elbiler. På mødet vil der blive informeret om den
kommende og 2. ansøgningsrunde, hvor der forventes at
blive uddelt ca. 7 millioner kr. Der vil på mødet blive givet
en orientering om erfaringerne fra projekter fra første
ansøgningsrunde i foråret 2009, samt en orientering
om hvilke elbiler der er på markedet. Der bliver lagt et
detaljeret program ud på Energistyrelsens hjemmeside
midt i august - under emnet Klima og CO2/Transport/
Forsøgsordning. Tilmelding til mødet på skal ske på
anvend@ens.dk senest 15. september med angivelse af
navn og adresse på virksomhed/institution, kontaktperson, e-mail og telefonnummer. Angiv samtidig om du er
leverandør/importør af elbiler og ønsker at få mulighed
for at orientere om de elbiler, der er på markedet.
Henvendelser ang. mødet kan rettes til Carsten Poulsen
på tlf. 3392 6893, cpo@ens.dk eller Claus Lewinsky,
tlf. 3392 6685, cl@ens.dk.
Kort efter mødet vil ansøgningsmateriale mv. blive lagt
ud på Energistyrelsens hjemmeside.
www.ens.dk/da-dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/2009 2. juli 2009.

Vestegnsruten giver dig mulighed for at se Vestegnen på
en ny måde, hvor du primært
kommer ud i de grønne områder. Det er en rundtur, der
går gennem samtlige syv
vestegnskommuner. I store
træk går Vestegnsruten langs
Køge Bugt Strandpark, Vejle-

ådalen, Vestskoven og Vestvolden. Der er skilte på ruten,
så den er forholdsvis nemt at
følge, hvad enten du kører den
ene eller den anden vej rundt.
Der er udgivet et kort, der fås
på biblioteker, rådhuse og
turistinformationer.
Som nævnt kan du køre både
med eller mod uret. Det giver
vidt forskellige oplevelser,
hvad enten du vælger den

kort nyt

Klima- og Energiguiden

Er Danmarks største linksamling om klima og energi.
Guiden er opbygget med et indeks med forskellige emner, som kan være af interesse inden for området samt
en virtuel indgang til emnerne. Siden indeholder desuden
”KlimaEnergi-Info”, der er oprettet for at give borgere,
virksomheder og organisationer nemmere adgang til
spørgsmål mv. til Klima- og Energiministeriet, og for at
sikre en hurtig og effektiv tilbagemelding på skriftlige
henvendelser.
www.klimaogenergiguiden.dk
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ene eller den anden vej rundt.
Inden du vælger vejen, kan du
eventuelt tage bestik af vinden - turen langs Køge Bugt
Strandpark kan tage godt på
kræfterne.
Personligt holder jeg meget
af at køre mod uret, særligt
når jeg kommer ud lige efter
Kroppedal og ser ud over
landskabet ved Vridsløsemagle. Kroppedal Museum er
i øvrigt bestemt et besøg værd.
Du behøver selvfølgelig ikke
at tage hele turen på én gang.
Du kan for eksempel vælge
at tage turen nord for Roskildevej den ene gang og syd for
Roskildevej den anden gang.
Du kan også vælge at tage
afstikkere undervejs for eksempel op af Herstedhøje,
der rager 64 meter op i landskabet. Herfra kan du se både
til København og Roskilde.

Vestegnsruten er blevet til i
samarbejde med de syv kommuner i Vestegnssamarbejdet, Skov- og Naturstyrelsen
samt Dansk Cyklistforbunds
lokalafdelinger. Vestegnsruten blev indviet i forbindelse
med Store Cykeldag søndag
den 14. juni 2009 med deltagelse af over 200 cyklister.
Desværre havde voldsomt
regnvejr oversvømmet en del
af strækningen ved St. Vejleå,
så ruten måtte omlægges lidt.
Foruden kortet med Vestegnsruten har kommunerne i
Vestegnssamarbejdet udgivet
et hæfte, der beskriver syv
lokale ruter, der er mellem
10 og 25 kilometer lange.
www.visitvestegnen.dk

Kom med på Vestegnsruten
Dansk Cyklist Forbund Brøndby og Hvidovre afdeling inviterer
til at cykle Vestegnsruten søndag den 27. september 2009 kl.
10.15 med start fra Vestvolden/Park Allé. Turen er gratis og
foregår i roligt tempo 15-18 km/t, medbring blot mad og drikke.
Undervejs vil er blive fortalt om Vestegnsrutens tilblivelse og
attraktioner langs ruten.

Landmand høster 2 gange på et år

Herluf Hensberg, der er landmand på Mors, høstede i
2008 en lille del af sine marker 2 gange som et eksperiment. Klimaændringerne gør, at høsten efterhånden
falder 14 dage tidligere, og han besluttede derfor efter
første høst, at så en særlig bygsort, der er udviklet til at
blive dyrket i områder med en kort vækstsæsson. Det er
antallet af soltimer, der afgør om kornet modner godt,
mens temperaturen betyder mindre for resultatet. Sidste
efterår høstede Herluf Hensberg sin ekstra afgrøde i
frostvejr, hvilket efter hans udsagn var en fordel, da det
er meget lettere at køre med maskinerne på en frosthård
jord, og samtidig er kornet godt tørt af frosten.
Økonomisk set var der ikke nogen gevinst ved eksperimentet sidste år, men Herluf Hensberg høstede erfaringer, der gjorde, at han igen i år vil forsøge sig med
to gange høst. Denne gang på det dobbelte areal – 30 af
hans i alt 350 hektar. I år har han valgt en kornsort, der
er mere modstandsdygtig over for regn og vind. Men
det stopper ikke her. Han har allerede planer om et nyt
eksperiment, hvor han vil prøve at så majs efter den ordinære høst af korn. Den vil så kunne stå vinteren over,
og blive høstet til biobrændsel om foråret.
http://www.klimatilpasning.dk/DA-DK/SERVICE/CASES 19. juni 2009
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Vil du se affaldssortering, der virker ...
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... skal du køre en tur til Rheumpark i Brøndby
Strand. Boligselskabet er ikke kun kendt for sine
velplejede grønne områder, men også for sit affaldssystem.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Af Lene Bisgaard, Miljøafdelingen,
Brøndby Kommune

Ny vejledning om påfyldning og vask af sprøjter til
udbringning af bekæmpelsesmidler

Vejledningen indeholder retningslinjer for håndtering af
bekæmpelsesmidler i forbindelse med fyldning og rengøring af sprøjter, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse
nr. 268 af 31. marts 2009 om påfyldning og vask m.v. af
sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
Vejledningen giver en uddybende beskrivelse af reglerne,
således
- At landmænd, gartnere, skovbrugere og andre brugere
af plantebeskyttelsesmidler kan indrette sig hensigtsmæssigt, så forurening undgås
- At myndigheder kan administrere de nødvendige
godkendelser mv.
- At Plantedirektoratet kan gennemføre den nødvendige kontrol.
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2009
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Partikelforurening

Denne bog beskriver, hvad partikler er, hvordan og hvor
partikelforureningen dannes, og hvad man kan gøre
for at begrænse den. Blandt andet kan man læse om
de forskellige typer af partikler, dannelse af partikler,
kilder til partikelforurening, skader på sundheden,
grænseværdier og muligheder for at begrænse luftforureningen ved lovgivning.
Bogen indeholder den nyeste viden. Den er skrevet af
eksperter for ikke-eksperter og er rigt illustreret.
Luftforurening med partikler – et sundhedsproblem. Forlaget Hovedland 2009. Redigeret af Finn Palmgren. Bogen kan enten hentes i pdf
format på http://www2.dmu.dk/Pub/MB14.pdf eller købes til 138,-

Rheumpark har 470 lejemål
og ca. 500 tons affald om
året, der skal skaffes af vejen.
Boligselskabet har gennem
de sidste mange år opbygget
et renovationssystem, som er
så velfungerende, at det er
blevet en inspiration for andre
boligselskaber i kommunen.
Affaldet sorteres

Alt affaldet samles i et område
centralt i bebyggelsen. Der
står små containere, hvor de
forskellige typer affald skal afleveres. Gårdmændene sørger
herefter for at tømme de små
containere op i større containere. Disse containere står
på en aflåst containerplads.
Det giver en større sikkerhed
for, at tingene ikke bliver
blandet sammen, fordi gårdmændene lige kan foretage
en eftersortering.

Struktur er nødvendig

På kontoret hænger der en
kalender, hvor de forskellige
typer af renholdelse bliver
tegnet ind med hver sin farve
og symbol. På den måde sikrer man sig, at alle funktioner
bliver udført.
Det er nødvendigt at organisere og strukturere arbejdet
og ikke mindst at have gode
maskiner, der kan lette arbejdet. Fx bruger boligselskabet små elvogne, der kan
køre med ni affaldscontainere
(dagrenovation) ad gangen, en
fordel når containerne skal
samles ind til tømning. De har
også fået en komprimator til
at presse skraldet sammen og
en dåseknuser, der presser
dåser sammen.
Som Jan Bernhardt ejendomsinspektør i Rheumpark
siger: ”Affald skal fylde så lidt
som muligt og ses så lidt som
muligt. Det er også derfor, vi
samler det på et sted.”

Forslag til
Spildevandsplan 2010
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Brøndby Kommune har udarbejdet forslag til en ny Spildevandsplan, der erstatter Spildevandsplan 2003-2013. Spildevandsplanen skal sikre, at borgere og erhvervsliv kan bortskaffe spildevand og regnvand uden problemer, så miljøet ikke
lider skade.
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Af Charlotte Jersborg, Miljøafdelingen,
Brøndby Kommune

Den overordnede vision for
spildevandsplanlægningen
har fokus på følgende områder:
- Serviceniveau og sundhed
for borgerne
- Klimaproblematikken, tilpasning og forebyggelse
- Forbedring af områder med
overfladevand og sikring af
grundvandsdannelsen
- Dialog og formidling, inddragelse af borgere og virksomheder.
Service og sundhed

Det handler om at sikre et
velfungerende og godt serviceniveau over for borgere og
virksomheder.
I spildevandsplanlægningen
sætter vi fokus på at nedbringe rottebestanden i kommunen væsentligt, og i planen
beskriver vi nærmere, hvilke
indsatsområder, der først og
fremmest prioriteres, og hvor
Kloakforsyningen vil sætte
ind med elektroniske rottefælder.
Spildevandsplanen beskriver
også de indsatsområder, der
er fokus på omkring opsporing af vand, der ikke burde
løbe til kloakken. Indsivning
fra utætte kloakledninger,
fejlkoblinger og unødige

mængder af regnvand har
også indflydelse på belastningen af renseanlægget. Vi
gør i planen nærmere rede
for de projekter og det serviceniveau Spildevandscenter
Avedøre og kommunen har.
Klimaproblematikken

har en central rolle i spildevandsplanlægningen, idet vi
vil lægge op til at begrænse
mængden af regnvand til
kloaksystemet og til renseanlægget mest muligt for at
være på forkant med udviklingen i klimaet og imødegå
problemer med ændringer
især i nedbørsmønstret.
I Spildevandsplanen fremgår
det hvilke undersøgelser, og
hvilken strategi vi vil bruge for
at kunne opnå en solid viden
omkring ekstremnedbørens
konsekvenser i kommunen, og
hvor i kommunen risikozonerne ligger. Undersøgelserne vil
danne grundlag for at kunne
udføre konkrete tiltag.
Regnvand i kloaksystemet
undgås ved at stille krav om
håndtering af regnvand på
ejendommen ved fx nedsivning til faskine. Ved nybyggeri
og ved nye tilbygninger stiller
vi i Spildevandsplanen krav
om, at alt tagvand og anden
overfladevand skal nedsives
eller tilbageholdes via bassin eller andet. Nedsivning af

overfladevand fra hele ejendommen vil betyde, at tilslutningsbidraget reduceres
med 40 % ved nybyggeri. Ved
eksisterende ejendomme vil
der være tilbud om tilbagebetaling på 40% af standardtilslutningsbidraget, hvis al
overfladevand nedsives til
faskine.

ling at få byplanlægning og
regn- og spildevandshåndtering til at spille sammen tidligt
i fasen. I kloakforsyningen vil
vi arbejde for en åben dialog
og nye samarbejder med bl.a.
borgere, erhvervsliv og kommunens øvrige forvaltninger.

Vandmiljø

Den 24. august 2009 sendes
Spildevandsplanen i høring i 8
uger frem til den 19. oktober
2009. I den forbindelse vil vi
gerne høre din mening om
vores forslag til vision og indsatser for fremtiden. Du kan
maile dine forslag eller sende
dem skriftligt til adressen:
Brøndby Kommune, Park Allé
160, 2605 Brøndby. Forslagene
bliver forelagt politikerne og
vurderet, om de kan indgå i
den nye spildevandsplan.

Spildevandsplanen har fokus
på at sikre et godt vandmiljø
i kommunens søer og badevandet i Brøndby Strand.
Samtidig ønsker vi med Spildevandsplanen at få et samlet
syn på vandets kredsløb. Hvis
vi anvender regnvandet i byen
rekreativt og kræver nedsivning af overfladevand, fremmes grundvandsdannelsen.
Vi vil gennemføre tiltag, der
sikrer, at vandløb, søer, badevand og grundvand ikke
påvirkes unødigt af forureningen fra regn- og spildevandsafledningen.
Dialog og formidling

Ovenstående fokusområder
skal koordineres med byudviklingen i kommunen gennem en overordnet planlægning og i samspil med de
øvrige udfordringer, kommunen står overfor.
Spildevandsplanen lægger op
til gennem dialog og formid-

Forslag til spildevandsplan
sendes i høring

Forslag til Spildevandsplan
kan ses i borgerservice i Teknisk Forvaltning eller på www.
brondby.dk. Du kan også bestille et printet eksemplar
hos Teknisk Forvaltning på
tlf. 4328 2828 eller via mail
kloak@brondby.dk.
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Forslag til
affaldsplan 2009-2012
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Affaldsplan 2009-2012 er i høring indtil torsdag den
10. september. Den indeholder initiativer, der skal
styrke affaldssorteringen og optimere håndteringen
af bl.a. farligt affald og emballageaffald. Vi vil gerne
høre din mening om vores forslag.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Af Mille Kofoed, Brøndby Kommune

Hvorfor har Affaldsplan 20092012 betydning for din virksomhed?

Kort om Affaldsplanen

Brøndby Kommunes forslag
til en ny Affaldsplan for perioden 2009-2012 beskriver
vores mål for indsamling og
håndtering af virksomhedernes og borgernes affald, og
hvordan vi forestiller os at nå
dertil. En række af de foreslåede initiativer har fokus på
erhvervsaffaldet i Brøndby og
kan dermed komme til at berøre din virksomhed. Det er fx:
- Fortsat styrket virksomhedstilsyn på affaldsområdet

- Kampagne, der skal fastholde fokus på sortering af
emballageaffald til genanvendelse
- Styrket forebyggelse af affald
- Optimering af Genbrugsstationen med fokus på
farligt affald, elektronikaffald og klunsning
- Optimering af kommunens
affaldsordninger herunder
ordningerne for farligt affald
og dagrenovation
For vores boligselskaber i
Brøndby er især initiativerne
omkring en styrket kildesortering i etageejendomme
relevant.

Brøndby Kommunes vision på affaldsområdet er “At mindske miljøbelastningen og sikre tilfredshed hos borgere og virksomheder gennem bæredygtige og effektive affaldsordninger og en serviceorienteret indsats”. Visionen udmøntes i tre mål, der
vægter service, økonomi og miljø på lige fod.
For at nå de tre mål foreslår vi 24 initiativer, der retter sig mod husholdninger, erhverv eller er tværgående indsatser. Initiativerne spænder over en forbedret sortering af affald fra mindre virksomheder og etageejendomme, optimering af genbrugsstationen, øget affaldsforebyggelse, fortsat fokus på affaldstilsyn, mulighederne for at påvirke børn og unge, et service- og
kvalitetstjek af kommunens affaldsordninger samt initiativer, der forbedrer kommunikationen med borgere og virksomheder.
På vores hjemmeside www.brondby.dk/affald kan du finde forslaget til Affaldsplan 2009-2012. Ønsker du et trykt eksemplar,
kan du bestille et hos Teknisk Forvaltning på tlf. 4328 2828 eller via mail: affald@brondby.dk.

Vi vil gerne høre din mening!
Inden Affaldsplanen træder i kraft, vil vi gerne høre din mening om vores forslag til mål og indsatser. Du har mulighed for at
komme med dine kommentarer og meninger til Affaldsplanen frem til den 10. september 2009. Når offentlighedsfasen er slut,
bliver forslagene forelagt politikerne og vurderet, om de kan indgå i den nye affaldsplan.
Du kan maile dine forslag og kommentarer til affald@brondby.dk.

Næsten tjek på affaldet
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Brøndby Kommunes miljøafdeling har besøgt 81 lokale virksomheder for at
tjekke, om de havde styr på affaldet. Resultatet var bedre end ventet, men der er
plads til forbedring.
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Af Mille Kofoed, Miljøafdelingen,
Brøndby Kommune

Det er især papir, pap og
blød plast, som en del af virksomhederne i Brøndby ikke
sorterer godt nok. Det viser
et affaldstjek, som miljøafdelingen i Brøndby netop har
gennemført blandt 81 virksomheder, hvoraf de fleste
var butikker.
12 medarbejdere fra miljøafdelingen troppede for nylig op
i butikkerne iført røde overalls
og bevæbnet med bolsjer
og gode råd til, hvordan butikkernes affaldssortering kan
få et løft.
”Generelt blev der taget positivt imod os, men der var selvfølgelig også nogle, der ikke
var så tilfredse med, at vi dukkede op. Næsten alle blev dog
blødt op af vores medbragte
bolsjer. De var gode at have

med”, konstaterer Kathleen
Kjærulff, som er miljøchef i
Brøndby Kommune.
Hun siger, at butikkernes
affaldssortering generelt var
bedre end ventet. ”Men der
er nogle områder, hvor en del
butikker skal ændre praksis.
Det drejer sig især om papir,
pap og blød plast, hvor det en
del steder ikke blev sorteret til
genanvendelse”.
Få sorterer papir

Næsten alle butikkerne havde
papaffald, men cirka 25 procent af forretningerne sorterede det ikke.
Meget bedre så det ikke ud
med papiraffaldet. Det havde
cirka 70 procent af de besøgte
virksomheder, men 37 procent af dem sorterede det ikke
godt nok. ”Jeg havde regnet
med, at det tal ville være stort,
for mange ved ikke, at papiret

også skal til genanvendelse”
siger Kathleen Kjærulff.
Plastfolie var det tredje store
område, hvor det haltede
med affaldssorteringen. Cirka
halvdelen af butikkerne havde den bløde plastfolie som
affald, men 36 procent af dem
fik det ikke til genanvendelse.
”Man kan sige, at virksomheder, der er vant til at få
miljøtilsyn, generelt har mere
styr på affaldssorteringen end
virksomheder, der ikke er vant
til at have kontakt til Brøndby
Kommune”, siger Kathleen
Kjærulff.
Derimod var der godt styr på
affaldet med hensyn til dagrenovation, elektronikaffald,
glas og metal.
”Besøgene har givet os et
billede af, hvordan det ser ud
i detailhandelen med affaldssortering, og når virksomhe-

Miljømedarbejdernes røde overalls var synlige i gadebilledet under kampagnen

derne forhåbentlig retter op
på det, får vi en hel del mere
affald til genanvendelse, samtidig med at vi sikrer, at farligt
affald ikke ryger de forkerte
steder hen. Vi vil gerne ses
som et sted, hvor man kan
få vejledning og hjælp til at
få styr på disse ting”, siger
Kathleen Kjærulff.
Politiet sidste udvej

Hvis en virksomhed ikke retter ind efter kommunens
miljølovgivning, forsøger man
ifølge Kathleen Kjærulff i
første omgang via dialog at få
overbevist indehaveren om,
hvorfor affaldet skal sorteres,
men i de grelle tilfælde, hvor
indehaveren ikke vil ændre
praksis, kan det ende med en
politianmeldelse. ”Så langt
ude var ingen af de virksomheder vi besøgte, men der
er et par steder, hvor vi skal
tilbage og have en ny snak”,
siger Kathleen Kjærulff.
På internetadressen affaldstjek.dk kan alle virksomheder
gå ind under Brøndby og se,
om de har tjek på deres affald.
Det tager cirka fem minutter.

Tid til miljøtilsyn
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Så er det blevet tid til de planlagte miljøtilsyn hos en udvalgt del af vores virksomheder i kommunen.
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Af Berith Nielsen, Miljømedarbejder,
Brøndby Kommune

Vi vil i år foretage omkring
60 miljøtilsyn på gebyrpligtige
virksomheder resten af 2009.
Vi kontakter som sædvanlig
de udvalgte virksomheder og
fortæller, hvornår vi kommer.
Det er et samlet tilsyn vi foretager, og det betyder, at vi
kommer og ser på alle for-

hold, der er tilknyttet virksomhedens produktion
Hvad vil vi gennemgå

Ved et virksomhedstilsyn gennemgår vi virksomhedens
produktions- og miljøforhold,
så som:
- spildevand
- luftemissioner
- støj
- affaldsbortskaffelse
- oplagring af farligt affald,
olier og kemikalier
- tankanlæg

Miljøavisen i Brøndby udgives 4 gange om året og er rettet mod virksomheder
Redaktion: Brøndby Kommune, Teknisk Forvaltning, Miljøsektionen
Ansvarshavende redaktør: Kathleen Johman Kjærulff
Kontakperson: Lene Bisgaard, email: lbh@brondby.dk
Miljøavisens indhold tilrettelægges i et samarbejde mellem Brøndby Kommune og
Ballerup, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Roskilde og Solrød Kommuner

Da Miljøstyrelsen har valgt
håndhævelse som årets tema,
vil vi have fokus på håndhævelse og efterfølgende
opfølgning.
Du kan finde flere oplysninger på www.brondby.dk om
miljøtilsyn på virksomheder
i Brøndby.
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