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TILSKUDSPULJER
Hvad kan man søge tilskud til?
• Energioptimering af klimaskærm
• Konvertering til varmepumper
• Energioptimering af boligens drift

o Varmegenvinding
o Konvertering til vandbårent varmeanlæg

VIDENCENTER FOR ENERGIBESPARELSER 
I BYGNINGER
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger 
indsamler og systematiserer viden om energi
besparelser i bygninger og formidler dette til 
byggebranchen. Det overordnede mål er at 
medvirke til at realisere flere energibesparelser 
i den eksisterende bygningsmasse.

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger er 
en del er Energistyrelsens målrettede informa
tionsindsats og har eksisteret siden 2008.

For yderligere oplysninger, se 
ByggeriOgEnergi.dk eller 
ring til Videncenteret på tlf. 72 20 22 55
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I slutningen af 1. kvartal 2021 åbner en ny omgang af de offentlige tilskudspuljer, som kører til og med 
2026. I år er der afsat i alt 675 mio. kr. Puljerne skal fremme den grønne omstilling og giver en mulighed 
for at få gennemført flere energiforbedringer i både enfamiliehuse og etageejendomme.

I samarbejde med Videncenter for Energibespa-

relser i Bygninger inviterer Brøndby Kommune 

sammen med Glostrup Kommune derfor til 

fyraftensmødet ”Energibesparelser i boliger 

– introduktion til Energistyrelsens tilskudsord-

ninger”. 

Fyraftensmødet finder sted online den 25. 

marts kl. 15.00-16.00. Det er gratis at delta-

ge, men kræver en tilmelding på erhvervs-

service@brondby.dk eller tlf.: 4328 2168.

Onlinemødet byder på et fagligt oplæg efter-

fulgt af en spørgerunde. Mødet henvender sig 

til SMV’er inden for bygge- og anlægsbranchen, 

som gerne vil vide mere om tilskudsordninger-

ne og hvordan de kan rådgive deres kunder i 

at søge.

Oplægsholder er Vagn Holk Lauridsen fra Vi-

dencenter for Energibesparelser i Bygninger. 

Han vil fortælle om tilskudsordningerne og 

hvilke krav der hører med tilskuddene. Herunder 

VE-godkendelse ifm. tilskud til konvertering til 

varmepumper. Der vil desuden være en kort 

introduktion til nogle af Videncenterets gratis 

Fyraftensmøde: Bliv klogere på 
Energistyrelsens tilskudspuljer 
til energibesparelser i bygninger

vejledninger og værktøjer, som er udarbejdet 

til byggebranchen for nemmere og hurtigere 

at kunne udføre og beregne energibesparende 

tiltag.

Fyraftensmødet slutter af med en spørgerunde 

og opsamling.

Program 
Kl. 15.00: Velkomst ved møde moderator, 

 Pimmie Cordova Schultz, Videnscen-

ter for Energibesparelser i Bygninger, 

på vegne af Glostrup Kommune og 

Brøndby Kommune

Kl. 15.10: Oplæg om tilskudspuljerne, vejled-

ninger og værktøjer ved Vagn Holk 

Lauridsen, Videnscenter for Energi-

besparelser i Bygninger

Kl. 15.40: Spørgsmål og afrunding

Tilmeldingsfrist: den 22. marts 2021

Videncenter for
Energibesparelser i Bygninger
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Miljøtilsyn i en Coronatid

Af Susan Boëtius,  
Brøndby Kommune

Foråret plejer at være en travl tid for kommu-

nens tilsynsfolk. Ikke alene er det her, vi foreta-

ger de lovpligtige miljøtilsyn med virksomheder, 

men også vores affaldstilsyn og tilsyn med bo-

ligselskabernes affaldsgårde plejer at ligge her. 

Miljøministeriet gav os lov til at lave online tilsyn, 

men hvordan gør man det rent teknisk? Kan vi 

overhovedet få den samme dialog med vores 

virksomheder, hvis vi ikke er derude? 

Vi valgte at se tiden an og håbe på en snarlig 

genåbning. 

Tilsyn med byggepladser var 1. 
prioritet
Under den første nedlukning i foråret var der 

især gang i det private byggeri for ”gør det 

selv” folket. Flere borgere kontaktede os med 

spørgsmål, og havde brug for hjælp til at gøre 

det rigtige. 

Samtidig har der i hele 2020 været godt gang 

i de større byggerier, ikke mindst i Kirkebjerg 

området. Byggerier af den størrelse kræver tilsyn 

med bygge- og anlægsaffald, jordhåndtering 

samt støjende og støvende aktiviteter. 

Derfor prioriterede vi også at komme ud på 

byggepladser, så snart vi fik lov til det.

Tilsyn udført i efteråret
I forsommeren fik vi endelig mulighed for igen 

at komme ud på de første virksomheder. Selv-

følgelig under de forudsætninger vi alle kender, 

at der blev holdt afstand, sprittet af osv. 

Enkelte virksomheder havde en strengere politik 

om folk udefra, og det har vi selvfølgelig taget 

hensyn til. Hen over efteråret lykkedes det til 

trods for forhindringerne at få fortaget alle de 

planlagte tilsyn.

Forhåbentlig kan vi komme i gang lidt før her 

i 2021.

Aflyste kampagner
Selvom vi kom i mål med de lovpligtige tilsyn, 

så har vi ikke været ude hos lige så mange af 

jer virksomheder, som vi plejer. Desværre måtte 

vi aflyse de to tilsynskampagner, som vi havde 

planlagt.

Om vi også kommer til at aflyse tilsynskampag-

nerne i år, er endnu uvist. Vi må lige som sidste 

år se tiden an.  

Men heldigvis har vi nogen gode virksomheder 

her i Brøndby Kommune, som holder et højt 

niveau, når det kommer til miljø. Så mon ikke 

det går et enkelt år eller to. 

”  heldigvis har vi   
nogen gode virksomheder  
her i Brøndby Kommune,  
som holder et højt niveau,  
når det kommer til miljø

Da landet lukkede ned i foråret 2020, var vi udfordret. For hvordan laver vi tilsyn på virksomheder og 
byggepladser, når vi skal arbejde hjemmefra?

Hos nogen virksomheder er mundbind et krav, og det tager gerne vi hensyn til.



Brøndby Kommune måler igen i år virksomhedernes tilfredshed med Miljøafdelingens sagsbehandling og 
vejledning. Deltag og vind et gavekort på 1.000 kr.

Af Henrik Ruø Jensen

Brøndby Kommune har flere gange tidligere 

målt brugernes tilfredshed med kommunens 

sagsbehandling, vejledning mv. inden for for-

skellige fagområder.

I februar 2021 gennemførte vi en digital spørge-

skemaundersøgelse om erhvervsvirksomheders 

tilfredshed med Miljøafdelingens sagsbe-

handling inden for miljøtilsyn, erhvervsaffald, 

Tilfreds med kommunens 
erhvervsservice?

jord sager (herunder jordflytning) og øvrige 

miljøsager.

Undersøgelsen fokuserer ligesom i 2020 på 

brugere, som har haft en konkret miljøsag med 

Brøndby Kommunes Miljøafdeling i det for- 

løbne år. Det kan eks. være som ejer/miljø-

ansvarlig på en Brøndbyvirksomhed, som råd-

giver/entreprenør for en virksomhed i Brøndby 

eller som ejer/udvikler af en erhvervsgrund i 

Brøndby.
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Tilsyn i 2021 bliver en blandet 
landhandel
Miljøafdelingen vil i 2021 besøge 
virksomheder, hvor det er længe 
siden vi har været, hvor der i 
2019 og 2020 var problemer og 
de nyetablerede virksomheder.

Af Henrik Ruø Jensen, Miljøafdelingen

Ud over tilsyn på ovennævnte typer virksomhe-

der har vi desuden haft forskellige kampagner 

om aktuelle emner som fx affaldssortering, ”Blå 

fisk” (om spildevand i regnvandsbrønde) eller 

om vaske- og påfyldningspladser. I 2020 måtte 

vi droppe kampagnerne pga. Corona-situatio-

nen og det samme bliver formentlig tilfældet i 

år, da vi snart begynder med årets tilsyn.

I år vil tilsynsindsatsen være rettet imod følgen-

de grupper virksomheder:

• Virksomheder hvor det er længst tid siden, vi 

har været forbi, og derfor står for tur

• Virksomheder hvor der i 2018, 2019 og/eller 

2020 blev påtalt forhold i forbindelse med 

tilsynene.

• Nye virksomheder eller virksomheder der er 

ændret så væsentligt på aktiviteterne eller 

indretningen, at de nu skal under tilsyns-

luppen. 

• Desuden vil der blive udført et antal affalds-

tilsyn på udvalgte virksomheder og med 

boligselskabers affaldsgårde.

I forhold til tidligere år vil tilsynsbesøgene i år 

være en lidt mere blandet landhandel af virk-

somhedstyper, brancher og størrelser.

Undersøgelsen gennemføres igen i år bl.a. for 

at undersøge tilfredsheden i lyset af den lang-

varige coronasituation. Også i år udlodder vi 3 

gavekort á 1.000 kr.

Vinderne i 2020
Vinderne i 2020 af de 3 gavekort á 1000 kr. var:

• Peter Kann, Peters Autocenter, Brøndby

• Anders Kiil, Vestforbrænding I/S, Glostrup

• Annette Andersen, Frede Andersen & Søn 

Næstved
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Varmepumper og isolering er 
vigtige brikker i den grønne 
omstilling
Bygninger skal bruge mindre og renere energi i fremtiden. Det er en del af Danmarks grønne plan,  
og det giver masser af arbejde til håndværksvirksomheder.

Danmark skal reducere sin CO2-udledning med 

70 % i 2030 sammenlignet med 1990 – og olie, 

gas og kul skal være helt udfaset i 2050. Disse 

politisk besluttede mål kræver en stor indsats for 

at bringe bygningsmassen op på et energimæs-

sigt moderne niveau. Vagn Holk fra Videncenter 

for Energibesparelser i Bygninger siger: 

”Bygninger er fortsat en stor forbruger af 

energi; omtrent 40 % af energien anvendes 

i bygninger, men sådan behøver det ikke at 

være. Vores analyser viser, at en fjerdedel af 

varmeforbruget kan spares – samtidig med at 

folk får bedre og varmere boliger.”

Tilskudspulje frem til og med 2026 
Det er også grunden til, at politikerne i 2020 

åbnede en ny tilskudspulje til energibesparelser 

i bygninger. Det var et populært initiativ; mid-

lerne i 2020 blev opbrugt på rekordtid. Men 

heldigvis åbnes der for nye midler i løbet af 

første kvartal 2021, og det vil være muligt at 

søge tilskud helt frem til og med 2026.

Håndværkerne spiller central rolle
Håndværksvirksomheder har afgørende be-

tydning for at sikre, at bygninger bliver mere 

moderne energimæssigt, mener Vagn Holk. 

Han siger: 

”Håndværkerne har ofte den direkte kontakt 

med bolig- og bygningsejere og kan derfor 

være med til at sætte skub i energiforbed-

ringerne, oplyse om tilskudsmulighe-

derne og i det hele taget vejlede om 

energibesparelser. Samtidig er det 

vigtigt, at håndværkerne udfører 

et godt stykke arbejde og fx ikke 

laver fejl på varmepumpeinstalla-

tioner – for det vil betyde, at kun-

den går glip af den økonomiske 

besparelse, som vedkommende har fået stillet 

i udsigt. Det er også grunden til, at fra 1. april 

2021 er det et krav for boligejere, der vil opnå 

tilskud til ny varmepumpe, at den montør- eller 

installatørvirksomhed, de bruger, er godkendt 

efter VE-godkendelsesordningen.”

Få arbejdsbeskrivelser i 80 
 Energiløsninger
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger 

er en del af Energistyrelsens målrettede in-

formationsindsats om energibesparelser, og 

Videncentrets opgave er at være med til at sikre, 

at energibesparende tiltag bliver gennemført 

korrekt.

Der er masser af information og nyttig viden 

at hente på Videncentrets hjemmeside Byg-

geriOgEnergi.dk. Bl.a. er der i de populære 

Energiløsninger for hele 80 energibesparende 

tiltag grundige beskrivelser af, som med tekst 

og illustrationer viser, hvordan man udfører de 

forskellige tiltag uden fejl. 

Der er også en energibespareberegner og en 

lang række guider, som giver håndværksvirk-

somheder præcis den information, de lige står 

og mangler. 

Riv ikke altid ned! 
Det kan være fristende at rive ældre bygninger 

ned i stedet for at renovere dem – for når der 

bygges efter nutidens energikrav, opnår man et 

lavt energiforbrug til den efterfølgende drift af 

bygningen. Men det regnestykke holder ikke, 

siger Vagn Holk. 
Vagn Holk fra 
Videncenter for Energi
besparelser i Bygninger Fortsættes side 6 }



6

Ny dieselpulje åbner i 2021
Igen i 2021 hæves skrotningsgodtgørelsen mid-

lertidigt for dieselbiler, indregistreret første gang 

før 2006, til 5.000 kroner mod de 2.200 kroner, 

der normalt gives i skrotningsgodtgørelse for 

person- og varebiler. 

Der er afsat 100 millioner kroner til en forhøjet 

skrotningsgodtgørelse, som udbetales efter 

først til mølle. Det betyder, at forhøjelsen af 

skrotningsgodtgørelsen til 5.000 kroner falder 

bort, når puljen er brugt eller senest d. 31. 

december 2021.

Det er den sidst registrerede ejer af en bil, der 

kan anmode om at få udbetalt skrotningsgodt-

gørelse, når bilen skrottes ved en miljøgodkendt 

autoophugger.

Miljøstyrelsen kommer med nærmere informa-

tion om åbningen af puljen på Miljøstyrelsens 

hjemmeside, når en dato er fastlagt.

Kilde: Miljøstyrelsen, mst.dk 

Kort nyt

Erhvervsaffaldsgebyr 
Det generelle administrationsgebyr for virk-

somheder blev ophævet den 1. januar 2019. 

Gebyret dækkede kommunens generelle 

administrationsomkostninger til erhvervs-

affald. Gebyret blev opkrævet, uanset om 

virksomheden benyttede sig af en eller flere af 

kommunens affaldsordninger. For fremtiden vil 

kommunens generelle administrationsudgifter i 

forbindelse med erhvervsaffald blive finansieret 

via finansloven.

Dette gælder imidlertid ikke kommunernes 

sagsbehandling af konkrete anvisninger af 

erhvervsaffald samt anmeldelser og dokumenta-

tion af jordflytninger for erhverv. Omkostninger-

ne forbundet med disse opgaver skal betales af 

de virksomheder, der modtager anvisningerne 

af affald, samt anmelder jordflytninger.

Derudover skal virksomhederne betale de om-

kostninger - herunder også de konkrete admi-

nistrationsomkostninger - der er forbundet med 

de enkelte affaldsordninger, de benytter, fx brug 

af genbrugspladser og indsamlingsordninger. 

Gebyrernes størrelse vil fremgå af kommunens 

hjemmeside. 

Kilde: Energistyrelsen, ens.dk 

”Problemet ved at der rives så meget ned, er, 

at der hos producenterne sker et meget stort 

energiforbrug, når de producerer og transpor-

terer alle de nye byggematerialer. Derfor er det 

faktisk oftest bedre energi- og klimamæssigt 

– og også økonomisk – at lade en ældre ener-

giforbrugende ejendom stå end at rive den ned 

og bygge en ny – og så renovere den i dybden,” 

understreger Vagn Holk.  

Få mere at vide
På ByggeriOgEnergi.dk finder du alle ener-

giløsninger, beregnere m.m., og det er også 

muligt at få svar ved at skrive eller ringe til 

Videncentret på tlf. 7220 2255 eller mail info@

ByggeriOgEnergi.dk.

} Fortsat fra side 5
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Ny affaldsbekendtgørelse har 
betydning for byggebranchen
Den nye affaldsbekendtgørelse skal gøre det lettere at genbruge og genanvende affald i Danmark og har 
betydning for mange sektorer. Blandt dem er bygge- og anlægsbranchen, hvor der skal fokus på bedre 
kortlægning af farlige stoffer og øget sporbarhed af affald.

Ved årsskiftet trådte en ny affaldsbekendtgø-

relse i kraft for at opnå en grønnere affalds-

sektor. Det påvirker bl.a. byggebranchen. Anke 

Oberender, leder af Videncenter for Cirkulær 

Økonomi i Byggeriet, VCØB, forklarer: 

”Bygge- og anlægsbranchen er en central brik i 

den grønne omstilling af Danmark. Ikke mindre 

end 40 % af Danmarks samlede affaldsmæng-

der er bygge- og anlægsaffald, og dette affald 

skal udnyttes langt bedre, end vi gør i dag.” 

Anke Oberender kalder affaldsbekendtgørelse 

for et wake-up call til byggebranchen, for selv-

om de ændrede regler reelt er krav til bygherren, 

falder det tilbage på byggebranchen at udføre 

arbejdet i praksis. 

Afgørende at finde farlige stoffer
Den første vigtige nyhed er bekendtgørelsens 

præcisering af, at det ikke kun er PCB, man 

skal screene og kortlægge for ved nedrivning 

og renovering, men også andre problematiske 

stoffer. Anke Oberender forklarer: 

”Tidligere kunne man misforstå bekendtgørel-

sen og tro, at man kun skulle screene og kort-

lægge for PCB. PCB er imidlertid langt fra det 

eneste stof, som gør genanvendelse vanskelig, 

og som kan påvirke miljøet og helbredet hos 

håndværkerne. Derfor præciserer den ændrede 

bekendtgørelse, at kravet om at screene og 

kortlægge gælder alle problematiske stoffer.”

Den anden nyhed for byggeriet er krav om øget 

sporbarhed af bygge- og anlægsaffald. 

”Ved at kunne spore affaldet tilbage i værdi-

kæden kan man få at vide, hvor noget bestemt 

affald kommer fra. Dette er afgørende for, at 

man kan genanvende bygge- og anlægsaffald 

til højest mulig værdi, fordi det gør, at man kan 

få at vide, hvad man fandt i kortlægningen af 

problematiske stoffer i affaldet, og om der er 

gennemført en miljøsanering forud for ned-

rivning for at fjerne de problematiske stoffer. 

Modtageren af affaldet får hermed sikkerhed 

for kvaliteten af det modtagne affaldsmateria-

le,” forklarer Anke Oberender.

Et nummer følger affaldet
Der er tre nye bestemmelser i affaldsbekendt-

gørelsen, som skal sikre sporbarhed tilbage 

til nedrivningsprojektet og dokumentere, 

hvor affaldsmaterialerne er afleveret til videre 

håndtering. 

Anke Oberender, leder af Videncenter for 
Cirkulær Økonomi i Byggeriet, VCØB.

Fortsættes side 8 }
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For det første skal kommunen fremover tildele 

anmeldelsen af bygge- og anlægsaffald et unikt 

løbenummer og underrette om dette digitalt. 

Selvom det er bygherrens ansvar, gennemføres 

anmeldelsen i praksis ofte af entreprenører 

og rådgivere. For det andet skal den transpor-

tør, der kører bygge- og anlægsaffaldet væk 

fra nedrivningspladsen, være i besiddelse af 

anmeldelsen og det tilhørende løbenummer. 

Transportøren skal fremvise dette til den første 

affaldsmodtager. Og for det tredje har denne 

første affaldsmodtager pligt til at indberette 

løbenummer, affaldsmængder og dato for 

modtagelsen digitalt tilbage til kommunen 

senest fire uger, efter hele affaldsmængden 

er modtaget. 

Et grønnere Danmark
Anke Oberender mener, at den nye affaldsbe-

kendtgørelse vil være med til at afklare tvivl og 

understrege nødvendigheden af at undersøge 

for problematiske stoffer og at kunne spore 

affaldet for at opnå mere og bedre genbrug 

og genanvendelse. 

”Reglerne er på plads – nu er det bygge- og 

anlægsbranchens ansvar sammen med bygher-

rerne og kommunerne som affaldsmyndighed 

at sikre, at de kommer i brug i praksis – alt 

sammen for et grønnere og mere cirkulært 

Danmark,” konkluderer Anke Oberender.

Få mere information
Du kan få mere information om reglerne og den 

nye affaldsbekendtgørelse på VCOB.dk. Du kan 

også kontakte VCØB på mail info@vcob.dk eller 

telefon 7220 2930 for gratis vejledning.

} Fortsat fra side 7
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Fortsættes side 10 }

Den målrettede tilsynsindsats fra Miljøafdelingen sikrer, at det går i den rigtige retning med miljøarbejdet i 
virksomhederne. Vi finder både færre og mindre graverende regelbrud. Dog er der inden for visse brancher 
fortsat brug for en opsøgende tilsynsindsats. 

Af Morten Heegaard, Brøndby Kommune

Miljøafdelingen udfører hvert år tilsyn på en 

række virksomheder i Brøndby Kommune - 

både de tilsynspligtige og andre udvalgte virk-

somheder. I 2020 har vi ligesom de foregående 

år - levet op til tilsynskravene fra Miljøstyrelsen, 

men pga. de forhold Corona-situationen har 

budt os, har der været lidt færre tilsyn på § 

42-virksomheder (ikke tilsynspligtige). 

Vi vil fortsat hjælpe alle virksomheder med deres 

miljøarbejde og samtidig have et særligt fokus 

på sortering af affald for at sikre, at så meget af 

affaldet som muligt bliver genanvendt. De nye 

regler på affaldsområdet stiller krav om øget 

sortering af genanvendelige affaldsfraktioner 

i det danske erhvervsliv. Der er derfor kommet 

tre nye fraktioner, virksomhederne skal sortere 

deres husholdningslignende affald i: mad- og 

drikkevarekartoner, madaffald (som vi allerede 

indsamler i Brøndby Kommune) og tekstiler. 

For at opnå en generel højere genanvendelse, 

vil vi have fokus på, at sorteringen er grundig.

Miljøtilsyn blev ramt af 
Corona i 2020

Vi har stor fokus på affald fra virksomheder 

og ikke mindst fra nedrivning i byggeriet. Den 

store byggeaktivitet i Kirkebjergområdet, der 

er ved at blive omdannet fra erhverv til boliger, 

er kommet godt i gang, og vil være det nogle 

år endnu. Vi oplever også at ældre parcelhuse 

rives ned, og der opføres nyt. 

Årets tilsyn
I 2020 har Brøndby Kommune samlet udført i 

alt 71 miljøtilsyn fordelt på 60 virksomheder/

ejen-domme. Det er væsentligt mindre end de 

foregående år, og skyldes i langt overvejende 

Virksomhedstype Antal virksomheder 
31/12 2019

Antal virksomheder 
31/12 2020

Udførte tilsyn  
(samme virksomhed 

kan godt få flere tilsyn)

Antal besøgte 
 virksomheder

Imærkede listevirksomheder* 2 2 1 1

Øvrige listevirksomheder* 15 14 9 5

Maskinværksteder* 4 4 3 3

Gebyrpligtige bilag 1 virksomheder* 56 55 12 12

Autoværksteder* (branchevirksomheder) 56 54 20 20

Renserier* 1 1 1 1

Rideskoler (landbrug)* 1 1 0 0

§ 42virksomheder 790 780 25 18

I alt 924 911 71 60

Tabel 1. Virksomheder og tilsyn i Brøndby Kommune.  *Virksomheder med brugerbetaling.

På dette autoværksted er gulvet tæt og uden afløb, så hele lokalet betragtes som en 
spildbakke.
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grad, at vi måtte aflyse alle kampagner som 

følge af Corona. Vi har været på 46 tilsyn på 

42 tilsynspligtige virksomheder mod 50 tilsyn på 

42 virksomheder i 2019 (se Tabel 1).

Miljøstyrelsens regler om tilsynsfrekvens er 

hermed overholdt. Virksomhederne, der skal 

have tilsyn, bliver overvejende udvalgt efter to 

kriterier: de kan stå for tur, fordi det er længe 

siden, vi har været der sidst, eller det kan skyldes 

påtaler af miljøforholdene ved tilsyn i 2018 eller 

2019. Vi besøger desuden altid nye tilsynsplig-

tige virksomheder.

Langt de fleste af virksomhedstilsynene var 

basistilsyn, som er grundige tilsyn, hvor miljø-

medarbejderen gennemgår alle virksomhedens 

væsentlige miljøforhold og kigger efter mulige 

forureninger af jord, luft og vand. Derudover 

taler vi ofte med virksomhederne om deres 

fremtidsplaner. I den sammenhæng forsøger 

vi at vejlede om, hvor der kan være risiko for 

forureninger, om regler mv.

Færre håndhævelser i form af 
indskærpelser
Som det fremgår af Tabel 2, er antallet af hånd-

hævelser faldet lidt, og er tilbage på niveauet 

fra 2018. Antallet af henstillinger er højere 

end 2019 og kun det halve af, hvad tilfældet 

var i 2018.

At antallet af indskærpelser falder, skyldes nok, 

at vi besøgte en del gamle kendinge, som har 

lært reglerne og følger dem pænt. De godken-

delsespligtige virksomheder (listevirksomheder-

ne) har typisk ret godt på styr miljøforholdene, 

hvorfor der kun er få håndhævelser i denne 

gruppe. Typisk er det mindre problemer med 

affaldssortering og oplag af farlige råvarer. 

I 2020 har vi ikke indgivet nogen politianmeldel-

ser, ligesom vi ikke har meddelt forbud.

Tilsyn og håndhævelser på rotteområdet indgår 

ikke i denne redegørelse, da de primært sker 

på boligejendomme og bliver behandlet i den 

årlige indberetning af rottehandlingsplanen til 

Kommunalbestyrelsen.

Håndhævelser 2018 2019 2020

Henstillinger 10 1 5

Påbud 1 2 4

Forbud 1 0 0

Indskærpelser 27 46 31

Politianmeldelser 0 0 0

I alt 39 49 40

Tabel 2. Håndhævelser i forbindelse med 
tilsyn.

Sammensætningen af virksomheder 
i Brøndby  
Antallet af godkendelsespligtige (liste)virksom-

heder er faldet med en enkelt, mens der fortsat 

er 4 maskinværksteder, der er omfattet af en 

bekendtgørelse, som sætter rammerne for 

virksomhedens drift. Antallet af registrerede 

autoværksteder er også stort set uændret, men 

vi oplever dog en temmelig stor udskiftning 

af ejerne.

Brøndby Kommune bruger databasen Geo-

Environ til at håndtere miljødata på virksom-

hederne.

I efteråret og i forbindelse med årsskiftet har vi 

gennemgået miljødatabasen og rettet bl.a. ikke 

længere aktive virksomheder. Gennemgangen 

har været endnu mere tilbundsgående end i 

2019. Det er en af årsagerne til, at antallet af 

aktive mindre miljøbelastende virksomheder 

(§42-virksomheder) i databasen er gået ned 

igen i år. Samtidig har Corona-situationen 

midlertidigt mindsket indsatsen for at finde 

nytilkomne virksomheder.

En anden væsentlig ændring for kommunens 

erhvervsliv er omdannelsen af Kirkebjerg fra In-

dustriområde til boliger. De fleste virksomheder 

er nu flyttet til nye lokaliteter og mange er flyttet 

ud af Brøndby, da det kan være vanskeligt at 

finde ledige lejemål i de øvrige erhvervsområder, 

der stort set er fuldt udnyttede.

HVAD ER HÅNDHÆVELSE?
Ordet håndhævelse dækker over de juridiske 
virkemidler Miljøafdelingen bruger til at regulere 
efter Miljøbeskyttelsesloven. 

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 fastlæg
ge nye regler og grænser for en person eller 
virksomhed. Hvis disse regler så overskrides, 
kan kommunen derefter indskærpe, at reglerne 
skal efterleves.

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 forholdes 
ikke bringes i orden, vil en politianmeldelse være 
det næste skridt.

En politianmeldelse er, når et ulovligt forhold 
anmeldes til politiet, og det gør Miljøafdelingen 
som regel, når en indskærpelse ikke er efterkom
met. Ved alvorlige tilfælde kan et ulovligt forhold 
føre direkte til en politianmeldelse.

Opbevaring af olieprodukter. Når der er orden på tingene nedsætter man riskoen for uheld.
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Virksomhedsservice  
– service til din virksomhed
Virksomhedsservice i Brøndby Kommune er din indgang til hurtig, professionel og gratis hjælp til at 
rekruttere, opkvalificere og fastholdelse af medarbejdere.

Styrk din virksomhed 
I Virksomhedsservice har vi virksomhederne 

som kernekunder. Vi er med andre ord til for 

dig og din virksomhed, og vi tilbyder bl.a. hjælp 

til at rekruttere, opkvalificere, fastholde og 

efteruddanne medarbejdere. Vi skræddersyer 

processen efter dine behov, og vi igangsætter 

vores hjælp inden for de første 24 timer efter, du 

har henvendt dig. Din virksomhed kan således 

få gratis adgang til en række ydelser, som kan 

lette og effektivisere en del af jeres personale- 

og HR-opgaver.

DE FORSKELLIGE VIRKSOMHEDSTYPER
§ 42 virksomheder reguleres efter Miljø beskyttelseslovens § 42, og er ikke reguleret af en nær
mere bestemt bekendtgørelse som for eksempel godkendelsespligtige virksomheder. Det kan være 
butikker, tandlæger, supermarkeder, restauranter og kontorvirksomheder. § 42 virksomheder skal ikke 
have regelmæssige miljøtilsyn og er ikke omfattet af brugerbetaling.

I-mærkede og øvrige listevirksomheder er godkendelsespligtige virksomheder og er reguleret efter 
Godkendelsesbekendtgørelsen. De skal have en miljøgodkendelse for at få lov til at være i drift. Det er f.eks. 
store maskinværksteder, virksomheder der overfladebehandler metal og affaldshåndterende virksomhe
der. Denne type virksomhed skal have miljøtilsyn minimum hvert 3. år og er omfattet af brugerbetaling.

Gebyrpligtige bilag 1 virksomheder er virksomheder, som ikke reguleres af en særskilt bekendtgørelse. 
Det er f.eks. små maskinværksteder og transportvirksomheder. De skal have miljøtilsyn minimum hvert 
6. år og er omfattet af brugerbetaling.

Autoværksteder og renserier er såkaldte branchevirksomheder og er reguleret efter en særskilt be
kendtgørelse nemlig Autobranchebekendtgørelsen og Renseribekendtgørelsen. De skal have miljøtilsyn 
minimum hvert 6. år og er omfattet af brugerbetaling.

Rideskolerne er reguleret efter bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold og skal have miljøtilsyn 
minimum hvert 6. år og er omfattet af brugerbetaling.

Sorter dit affald
Der er i disse år en stor opmærksomhed i sam-

fundet på, at affald bliver genanvendt mest 

muligt, og regeringen er i gang med at indføre 

en mere grøn og cirkulær omstilling. Det bety-

der også, at der løbende bliver indført en del 

ny lovgivning på affaldsområdet. Vi har derfor 

fokus på affaldssortering på tilsyn, hvor det er 

en naturlig og integreret del af de almindelige 

virksomhedstilsyn.

Tidligere har vi haft egentlige affaldskampagner, 

og det vil vi også have i fremtiden, når det giver 

mening at gennemføre dem. I 2020 har affalds-

tilsyn primært været udført på storskraldsgårde 

i boligselskaber samt en række hoteller, under-

visningssteder og et hospital. Denne indsats 

vil fortsætte fremover, da affaldssortering her 

har vist sig at være en større udfordring end 

forventet.

Der fremkommer meget affald i forbindelse med 

byggeri, både for virksomheder og private. Og 

meget af dette affald indeholder skadelige stof-

fer, vi gerne vil undgå, kommer ud i vores miljø. 

I de kommende år vil vi yderligere øge indsatsen 

i forbindelse med bygge- og anlægsaffald, da 

der fortsat er meget at hente miljømæssigt.

Nedrivningen af fem højhuse i Brøndby Strand 

starter i dette forår og fortsætter i mere end 

to år. Miljøafdelingen følger arbejdet nøje og 

sikrer, at byggeaffaldet og indholdet af farlige 

stoffer håndteres forsvarligt.

Fortsættes på bagsiden }
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Virksomhedsservice kan hjælpe med:
Rekruttering af nye medarbejdere

Når din virksomhed mangler en ny medarbej-

der, kan vores rekrutteringskonsulenter hjælpe 

dig med:

• Rekruttering til alle typer af ansættelser og 

brancher

• Vejledning i brug af Jobnet.dk

• Udsøgning af relevante kandidater

• Adgang til jobsøgere fra andre kommuner.

Kompetenceløft

Du kan få hjælp til opkvalificering og uddan-

nelse af dine medarbejdere. Vi kan fx tilbyde 

hjælp til:

• Opkvalificering af din nye medarbejder, inden 

han/hun bliver ansat

• Finde en lærling/voksenlærling, så du i 

fremtiden har de rette kompetencer i din 

virksomhed

• Finde vikarer for de medarbejdere, du sender 

på uddannelse (jobrotation).

Fastholde sygemeldte medarbejdere

Du kan få hjælp til at fastholde en medarbej-

der, der er blevet alvorligt syg eller har nedsat 

erhvervsevne. Vi kan vejlede dig om:

• Praktisk støtte

• Procedurer i forbindelse med sygefravær

• Tilskudsordninger og kompensationsmulig-

heder.

Socialt ansvar

Vi hjælper gerne med at løfte din virksomheds 

sociale ansvar, hvis du fx er interesseret i at:

• Ansætte en fleksjobber

• Hjælpe et ungt menneske i gang på arbejds-

markedet

• Stille opgaver til rådighed der kan være med 

til at afklare en persons erhvervsevne.

Udbetaling af arbejdsmarkedsrettede 

tilskud/refusioner

Du kan få hjælp til at udfylde blanketter på den 

digitale platform VITAS, hvad enten det drejer 

sig om virksomhedspraktik, løntilskud eller 

voksenlærlingetilskud.

Book et møde med en virksomhedskonsulent 

på tlf. 2330 2370 eller virksomhedsservice@

brondby.dk og få en snak om, hvordan vi kan 

hjælpe dig.

} Fortsat fra side 11




