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Erhvervshus Hovedstaden har hjulpet gardinskinneproducenten Aluproff med grøn omstilling og 
bæredygtig vækst.

Af Birgit Schaldemose Norman,  
Erhvervshus Hovedstaden

Virksomheden, der har til huse på Midtager i 

Brøndby, har fået hjælp til at tænke cirkularitet 

ind i designfasen af produkterne. De eksporterer 

i dag til ca. 55 lande, og omkring to tredjedele 

af omsætningen er eksport. På to år har virk-

somheden reduceret mængden af brændbart 

affald med 70%.

Da de to brødre Thomas Trads Hansen og 

Rasmus Stilling-Schütz i 2018 blev ejere af 

Aluproff, havde de arbejdet i den familieejede 

virksomhed i mange år. Så de kendte den rigtig 

godt og havde ikke ambitioner om at skulle 

revolutionere forretningen. Men det var vigtigt 

for dem, at der var et match mellem deres egne 

grundlæggende værdier og måden, de driver 

virksomhed på. De var enige om, at profit er 

et fattigt mål for succes. Bæredygtighed skulle 

være kernen i strategien for hele forretningen.

”Som virksomhedsejere vil vi gerne tage ansvar 

for den verden, vi driver virksomhed i. Derfor 

ønskede vi skabe en bæredygtig vækst ved at ar-

Bæredygtig rejse åbner nye 
eksportmarkeder for en 
Brøndby virksomhed  

bejde med vores samfundsansvar og omlægge 

virksomhedens produktion og produkter til grøn 

omstilling. Aluminium er vores kerneprodukt. 

Isoleret set sætter vi det største aftryk på miljøet 

med forbruget af det her råstof. Derfor ville vi 

gå fra konventionel til genanvendt aluminium 

og producere det med vedvarende energi. Vi 

ville også tage et socialt ansvar både på ar-

bejdspladsen, i vores lokalsamfund og gennem 

hele vores værdikæde. Men vi havde enormt 

svært ved at gøre den her indsats struktureret 

og målbar”, fortæller direktør Thomas Trads 

Hansen fra Aluproff.

Fra gode intentioner om grøn 
omstilling til strategi og handling
Derfor tog de to brødre kontakt til Erhvervshus 

Hovedstaden for at få hjælp til at bringe mere 

cirkularitet ind i deres forretningsmodel. De 

kom i forbindelse med projektet GCO (Grøn 

Cirkulær Omstilling), som er faciliteret af Er-

hvervshus Hovedstaden. Forløbet skulle vise 

sig at være det helt rigtige for brødrene, der 

gennem forløbet udarbejdede en strategi for 

meningsfuld vækst med afsæt i verdensmålene 

og den tredobbelte bundlinje i samarbejde med 

den eksterne partner PlanMiljø.

”Takket være forløbet hos Erhvervshus Hoved-

staden tænker vi altid cirkularitet ind i design-

fasen af vores produkter. Vi har fået hjælp til  

at strukturere vores bæredygtige indsatser. Vi 

kan ikke være alt for alle og gøre alt på samme 

tid. Vi er nødt til at vælge, og bruge vores evner 

og ressourcer, hvor det giver bedst mening, og 

” Det har givet os den fornødne viden, og et grundlag,  
så vi selv kan drive processen fremadrettet. Det har 
været vigtigt for os. Vi har fået et netværk af ligesindede 
virksomheder, der giver os mulighed for sparring på tværs.



3

Aluproff´s to direktører Thomas Trads Hansen (tv) og Rasmus Stilling-Schütz (mf) har samarbejdet med Steven Kær Bjerke Møller (th) fra 
Erhvervshus Hovedstaden.

FAKTA OM ALUPROFF
Aluproff er en familieejet design- og produktionsvirksomhed, som leverer skinnesystemer 
og skinneløsninger til professionelle fagfolk i gardin- og interiørbranchen. Skinnerne, 
der blandt andet er af genanvendt aluminium, designes, udvikles og forædles i Brøndby, 
hvorfra de sendes ud til forhandlere i både Danmark og udlandet. Kunderne i Danmark er 
typisk detailbutikker, gardinmontører, designstudier og arkitekter, mens eksportkunderne 
typisk er grossister. Løsningerne skræddersyes til hoteller, butikker, hospitaler og private 
hjem, og virksomheden leverer også løsdele og hele længder direkte fra lageret i Brøndby.

hvor vi kan gøre den største forskel. Det har 

givet os den fornødne viden og et grundlag, så 

vi selv kan drive processen fremadrettet. Det har 

været vigtigt for os. Vi har fået et netværk af 

ligesindede virksomheder, der giver os mulighed 

for sparring på tværs. Både under forløbet, hvor 

det var til enormt stor gavn – men også efter-

følgende. Og så har det ikke mindst hjulpet os 

godt på vej mod vores drøm om at blive B Corp 

certifi ceret, som vi er i proces med netop nu”, 

siger Thomas Trads Hansen med et stort smil.

Forretningsudvikler Steven Kær Bjarke Møller 

fra Erhvervshus Hovedstaden er imponeret over, 

at de to ejerledere hurtigt har fået udviklet en 

bæredygtighedsstrategi og indarbejdet den i 

organisationen.

”De to brødre bag Aluproff har været vidt 

omkring i deres arbejde med grøn omstilling af 

virksomheden. De har fået oversat Verdensmå-

lene til hverdagshandlinger og lært, hvordan 

Aluproff selv kan eksekvere deres plan for en 

grøn omstilling. De er lykkedes med at få hele 

organisationen med på den bæredygtige rejse. 

De har arbejdet med at involvere medarbejderne 

i processerne og gøre den grønne omstilling 

nærværende for alle”, fortæller forretningsud-

vikler Steven Kær Bjarke Møller.

FÅ HJÆLP TIL GRØN OG CIRKULÆR OMSTILLING
Virksomhederne i Brøndby Kommune har mange muligheder for at ansøge tilskuds-
ordninger samt få gratis sparring til grøn og cirkulær omstilling. Især for virksomheder der 
tilhører SMV-segmentet, hvor antal ansatte ikke overstiger 250 personer, er der mulighed 
for at indgå i dybdegående programforløb, der kan understøtte virksomhedens små 
eller store ambitioner på området. For at komme i gang kan Erhvervshus Hovedstaden 
kontaktes på info@ehhs.dk eller 3110 8080. Du kan også starte med et møde med Er-
hvervskonsulent i Brøndby Kommune, Jes Pettersson, der kan informere om mulighederne 
på området og skabe den indledende kontakt. Erhvervskonsulenten kan kontaktes på 
jeper@brondby.dk eller 2369 0470.
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Ny erhvervskonsulent 
skal styrke kontakten til 
erhvervslivet
Brøndby Kommune har ansat en erfaren erhvervskonsulent, der vil styrke samarbejdet med 
virksomhederne og åbne dørene til attraktive tilbud for deres udvikling.

Af Jeanette Grøn Nielsen, Brøndby Kommune

Jes Pettersson er Brøndby Kommunes nye 

erhvervskonsulent. Han er 44 år og har 10 års 

erfaring med offentlig erhvervsfremme og med 

forretningsudvikling i mindre virksomheder 

fra bl.a. en erhvervsfond og den kommunale 

verden. 

En af de grundlæggende opgaver bliver at 

bidrage til, at den kommende erhvervspolitik 

bliver levet ud i både kommune og virksomhe-

der, så Brøndby kan blive ved med at være en 

attraktiv erhvervskommune. Med en central 

placering på rådhuset skal erhvervskonsulenten 

samarbejde med hele Brøndby Kommune som 

organisation og skabe bindeleddet mellem 

kommunen og virksomhederne, hvad enten 

det handler om byggetilladelser, arbejdskraft og 

miljøsager, eller det drejer sig om at arrangere 

borgmesterens besøg på kommunens mange 

virksomheder. Midlet bliver derfor at være opsø-

gende og skabe relationer indadtil i kommunen 

og udadtil hos virksomhederne.

Klar på besøg
”Vi skal være mere synlige som samarbejdspart-

ner for virksomhederne, og de skal opdage, at 

vi er en god lokal indgang til mange af de ting, 

de skal arbejde med. Jeg glæder mig til at kom-

me på besøg ude hos virksomhederne – både 

alene og i selskab med borgmesteren. Vi skal 

have gang i et samarbejde, hvor vi kan skabe 

noget sammen. Det kunne fx være indsatser 

om at reducere CO2, som både virksomheder 

og kommune har en stor interesse i,” lyder det 

fra erhvervskonsulenten.

Der ligger også en opgave i at skabe synlighed 

omkring det offentlige erhvervsfremmesystems 

tilbud til virksomheder og iværksættere, der 

spænder over den lokale dialog og vejledning til 

sparring med specialister i forretningsudvikling i 

Erhvervshusene og de landsdækkende mulighe-

der hos Innovationsfonden, Eksportrådet m.fl .

Lokal indgang til tilskudsmidler
”Jeg fornemmer, at erhvervslivet i Brøndby ikke 

ved, at de kan bruge os som lokal indgang til 

det, der hedder det offentlige erhvervsfrem-

mesystem, hvor virksomhederne fx kan få 

sparring om forretningsudvikling og tilskud til 

grøn omstilling eller digitalisering. Det bliver min 

opgave at være med til at give et overblik over 

de mange tilskudsmidler fra EU og staten, der 

faktisk ligger, og som kan søges af vores lokale 

erhvervsliv,” siger Jes Pettersson.

Vil du i kontakt med Brøndby Kommunes nye 

erhvervskonsulent, kan han træffes på tlf. 4328 

2168 og mail: jeper@brondby.dk 

Brøndbys nye erhvervskonsulent Jes Pettersson vil i dialog med det lokale erhvervsliv om de 
mange tilbud, de ofte ikke er klar over, de har adgang til. 



Energi - hjælp til virksomheder 
Virksomheder, der rammes af gasmangel på 

grund af Ruslands krig mod Ukraine, får nu 

hjælp til at komme hurtigere over på alternative 

brændsler.

Miljøstyrelsen har været i kontakt med alle re-

levante såkaldte ikke beskyttede virksomheder, 

som er i risiko for at miste deres naturgas. 23 

virksomheder har valgt at søge miljøgodken-

delse til at bruge alternativt brændsel, primært 

gasolie.

De ikke-beskyttede virksomheder er udvalgt af 

Energinet. Benævnelsen afspejler, at myndig-

hederne kan beslutte, at de ikke må anvende 

naturgas af hensyn til den overordnede forsy-

ningssikkerhed. 

Drivkraft Danmark er brancheorganisation for 

de leverandører, der leverer en stor del af den 

gasolie, der skal erstatte naturgassen. Drivkraft 

Danmark har i dialog med Miljøstyrelsen taget 

prøver af gasoliens indhold af blandt andet 

tungmetaller. Prøverne indgår i virksomheder-

nes ansøgning om miljøgodkendelse. Ved at 

tage prøverne på forhånd, skal den enkelte 

virksomhed ikke bruge tid på dette, og kan 

derved hurtigere få en godkendelse.

Miljøstyrelsen har, siden krigen i Ukraine 

begyndte, givet behandlingen af sager om 

overgang til andet brændsel højeste prioritet. 

For at ansøgningerne kan behandles hurtige-

re, har miljøministeren givet dispensation fra 

godkendelsesbekendtgørelsens og standard-

vilkårsbekendtgørelsens bestemmelser om 

oplysningskrav om støjberegninger og frister 

for offentlighed.

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk

Kort nyt
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Støtte til større energiprojekter og informationskampagner
Den 6. september 2022 åbnede en ny tilskuds-

pulje, der indeholder fire mio. kr. årligt til større 

projekter med deltagelse af energifællesskaber 

og informationskampagner om vedvarende 

energiløsninger i lokalsamfundet.

Energifællesskaber er en samlebetegnelse for 

borgerenergifællesskaber og VE-fællesskaber, 

som er en sammenslutning af aktører, som bl.a. 

kan beskæftige sig med forbrug, produktion, 

lagring og levering af energi.

Det vil være muligt at søge om støtte til to 

typer projekter:

1) Større projekter, der fx kan være inspirati-

onseksempler på projekter med deltagelse 

af et energifællesskab

2) Informationskampagner om etablering af 

vedvarende energi i et lokalområde

Et af formålene med tilskudspuljen er, at ansø-

gerne kan søge tilskud til at planlægge, etablere 

og organisere projekter, som et energifælles-

skab kan beskæftige sig med og fx i samarbejde 

med en kommune, en elnetvirksomhed eller 

et fjernvarmeselskab være med til at udvikle 

løsninger, så borgere og virksomheder kan pro-

ducere, dele og forbruge deres egen vedvarende 

energi på en effektiv måde.

Ansøgninger skal indsendes via en ansøgnings-

portal, som åbnede den 6. september 2022. 

Der er ansøgningsfrist den 14. oktober 2022 

kl. 23.55.

På Energistyrelsens hjemmeside vil der lø-

bende komme information om indkaldelsen 

af ansøgninger til puljen og en vejledning til 

reglerne. Læs mere i Bekendtgørelse nr. 1162 

af den 9.  august 2022 om tilskud til lokale 

energi fællesskaber og lokal forankring af klima-

omstilling.

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk

Miljøstyrelsen inviterer til BREF-dagen 2022, der afholdes 26. oktober 2022
Planlægningen af BREF-dagen 2022 er i fuld gang som sædvanligt, 

så sæt kryds i kalenderen den 26. oktober 2022.

Igen i år glæder vi os til at byde jer velkomne i vores lokaler på Tolder-

lundsvej 3 i Odense.

Program og tilmelding vil senere fremgå på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Arrangementet er gratis.

Vi ser frem til at se jer alle i år til en indholdsrig BREF-dag.

Miljøstyrelsen

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk

OM BAT OG BREF
Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse 
forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker, BAT (Best 
Available Techniques).

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan 
opnås med de ”bedste tilgængelige teknikker”. På engelsk ”Best Available 
Techniques” eller BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og 
indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for ”BAT reference documents”.

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del 
af lovgivningen. Der er udarbejdet BREF-dokumenter – og fastsat BAT – for ca. 
30 industrisektorer.
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Jeppe Moldt, SoMe- og kommunikationsrådgiver, 
Green Building Council Denmark

På globalt plan står bygninger samlet set for 

40 % af vores CO2-belastning og 35 % af vores 

affald. Heldigvis er byggeriet i gang med en 

markant grøn omstilling.  

Det oplever vi også hos Green Building Council. 

Flere og fl ere vælger at gå efter vores bæredyg-

Bæredygtigt byggeri er 
god forretning
Er du i byggebranchen, ejer du bygninger, eller skal du have bygget nyt? Så bliver du nødt til at forholde 
dig til bæredygtighed. For klimaets skyld, men også for din bundlinje nu og i fremtiden. 

Billede af den nyåbnede COOP365 butik i Hvissinge-Glostrup, som er bygget efter DGNB Guld principper og snart vil modtage den endelige 
certifi cering som bæredygtigheds certifi ceret byggeri.
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OM GREEN BUILDING COUNCIL
Green Building Council Denmark er en non-profi t medlemsorganisation, der er sat 
i verden for at udbrede bæredygtighed i byggeriet på tværs af alle aktører. Med 
udgangspunkt i DGNB-standarden uddanner vi konsulenter og auditorer, ligesom vi 
varetager certifi ceringen af både bygninger og byområder.

DGNB bygger på FN’s defi nition af bæredygtighed, som rummer en social, en økono-
misk og en miljømæssig dimension - og supplerer med temaerne teknisk kvalitet og 
proceskvalitet som væsentlige for byggeri og byudvikling. De fem temaer indeholder 
32 kriterier med i alt 115 underkriterier, som belyses ved hjælp af 250 indikatorer.  

Ud fra den samlede score er det muligt at blive certifi ceret til enten Sølv (50%), 
Guld (65%) eller Platin (80%). Det er i praksis ikke muligt at score 100 %, da nogle af 
bæredygtighedskriterierne er i konfl ikt med hinanden – for eksempel arealudnyttelse 
til byggeri og biodiversitet.

DGNB: Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, (Det tyske råd for bæredygtigt 
byggeri)

tighedscertifi cering af bygninger – den såkaldte 

DGNB-certifi cering. 

”Bæredygtighed og forretning går hånd i hånd. 

En DGNB-certifi cering garanterer en gennem-

tænkt og holdbar bygning, som vil holde og 

gøre gavn mange år i fremtiden. Bæredygtige 

bygninger er nemlig dem vi er glade for at bruge 

og passer på. Vi ser også at certifi cerede byg-

ninger sælges videre til en højere pris end ikke 

certifi cerede bygninger og samtidig bidrager 

man selvfølgelig til klimaet.” siger Mette Qvist, 

direktør i Green Building Council.

Fordele ved at DGNB-certifi cere
• Kloden bliver glad fordi:

 DGNB har fokus på, at vi skal bygge og reno-

vere med mindst mulig klimapåvirkning. Men 

også at vi skal lave bygninger, som vil blive 

brugt i rigtig mange år. På den måde undgår 

vi at skulle rive ned, bygge nyt og renovere 

mere end højest nødvendigt. 

Din bundlinje bliver glad, fordi du gennem 

DGNB-certifi cering får: 

• Fokus på at reducere omkostninger på lang 

og kort sigt.

• Øget værdi af bygningen – gladere brugere, 

hurtigere salg/udlejning og bedre priser. 

• Stor formidlingsværdi: DGNB er et troværdigt 

redskab, når man skal fortælle om sine bæ-

redygtige ambitioner. 

• En fælles ramme, som skaber færre misfor-

ståelser og fejl blandt byggeriets parter.

• Systematik og overblik i hele processen.

• Fremtidssikring mod eksempelvis klimaforan-

dringer.

• Plads til innovation og nytænkning.

Forskellige typer af certifi ceringer 
Vi certifi cerer stort set alle typer bygninger, men 

beskæftiger os indtil videre primært med større 

byggerier. Vi skelner mellem tre typer af certifi -

ceringer: ’Bygninger i drift’, ’nye bygninger og 

omfattende renoveringer’ og ’byområder’. En 

certifi cering er derfor relevant ved større pro-

jekter som nybyg, men også hvis man ønsker 

at optimere sin nuværende bygning.  

I sensommeren 2022 udkom også DGNB Villa, 

som er et certifi ceringssystem for enfamilie-

huse. Samtidig er vi i gang med udvikling af 

DGNB Rum, der er målrettet indretning af 

kontorlokaler.

” Bæredygtighed og forretning går hånd i hånd. 
En DGNB-certifi cering garanterer en gennemtænkt og 
holdbar bygning, som vil holde og gøre gavn mange år 
i fremtiden.
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Ny aftale sender affaldsregning til virksomheder i stedet for 
 forbrugerne   
Shampoofl asker, smørpakker og engangsplast-

produkter skal fremover designes, så de kan 

genbruges eller omdannes til ny emballage. Og 

de virksomheder, som sender emballage på mar-

kedet, skal nu betale for det affald, de skaber.

Det er et bredt fl ertal i Folketinget blevet enige 

om.

Dermed vil den enkelte husholdning spare 

rundt regnet 600 kroner på affaldsgebyret 

om året, fordi virksomhederne nu overtager 

regningen.

Princippet er, at forureneren skal betale. I dag er 

det gratis – med hensyn til affaldsbortskaffelsen 

- for virksomheder at lave emballager, som er 

fyldt med unødvendigt plastik, eller som kun 

kan bruges én enkelt gang.

Den nye aftale bygger videre på en række an-

befalinger fra erhvervslivet, kommunerne og de 

kommunale affaldsselskaber.

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk

App viser skadelige stoffer
Siden 2020 har europæiske forbrugere kunnet 

scanne varer i deres lokale butikker ved hjælp af 

appen "Tjek Kemien", og få svar på om deres 

varer indeholder særligt problematiske kemika-

lier, de såkaldte kandidatlistestoffer.

I en undersøgelse, der er foretaget i regi af 

det europæiske samarbejde LIFE AskREACH, 

testede man en række forbrugerprodukter, der 

er registreret fri for kandidatlistestoffer i appen 

"Tjek Kemien", og fandt ud af, at informatio-

nerne fra virksomhederne er korrekte på tværs 

af EU-lande.

Ud over test af produkter og svar i kemi-appen, 

er der også undersøgt en række tilfældigt 

udvalgte produkter på markedet, som ikke er 

registreret i appen. Her var resultaterne dog, 

at der blev fundet 10 produkter, der indeholdt 

kandidatlistestoffer over grænsen på 0,1 

vægtprocent.

Appen er en del af det fælles europæiske 

samarbejde LIFE AskREACH, hvor der indgår 

organisationer og myndigheder fra 13 EU-lande, 

herunder også Miljøstyrelsen.

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk

Cocktaileffekter fra dagligdagsprodukter
En undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at kom-

binationen af fl ere forskellige hormonforstyrren-

de stoffer i produkter til børn og gravide kan 

medføre en risiko, selvom de enkelte produkter 

ikke i sig selv vurderes at udgøre et problem.

Kemiske analyser og 
risikovurdering af 

hormonforstyrrende 
stoffer i produkter til 

gravide og børn

Kortlægning af kemiske
stoffer i forbruger pro-
dukter Nr. 189 

Juni 2022 

I undersøgelsen blev 114 produkter indkøbt 

og analyseret for indhold og migration af seks 

hormonforstyrrende stoffer. Der blev undersøgt 

alt fra sutter, sokker til solcreme og mobilcovers. 

Undersøgelsens resultater var, at fl ere af de seks 

undersøgte hormonforstyrrende stoffer kunne 

identifi ceres i fl ere forskellige produkttyper.

Undersøgelsens resultater bekræfter, at det ikke 

er nok at risikovurdere kemikalier enkeltvis og 

vurdere risikoen for et stof i et produkt ad gan-

gen, når det kommer til de hormonforstyrrende 

effekter. Det er den samlede udsættelse fra 

mange forskellige kemiske stoffer med samme 

virkemåde og fra fl ere forskellige kilder, der er 

relevant at vurdere, når risikoen for hormonfor-

styrrende stoffer skal vurderes.

Rapporten: Kemiske analyser og risikovurdering 

af hormonforstyrrende stoffer i produkter til 

gravide og børn, Miljøstyrelsen juni 2022

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk

Stigning i import af 
varer med PVC
Importen af materialer med både hård- og 

blød PVC steg i perioden 2017 til 2020. De 

mest markante stigninger ses for rør, afl øb 

og fi ttings af hård PVC samt gulvbelægnings-

materialer, væg- og loftsbeklædning.

Den samlede opgjorte forsyning af PVC med 

varer i Danmark steg fra ca. 64.000 tons i 

2017 til ca. 73.000 tons i 2020. Det er en 

stigning på cirka 14 procent.

For de afgiftsbelagte varer af blød PVC ses en 

stigende andel af varer uden ftalater. Det er 

karakteristisk, at udskiftning af ftalater især 

ses for gulvbelægningsmaterialer og bløde 

rør og slanger, hvor der er en potentiel risiko 

for forbrugereksponering, og hvor produkter 

i høj grad markedsføres som ftalat-fri.

Det fremgår af Miljøstyrelsens rapport, 

Kortlægning af forsyning af PVC i Danmark, 

2021.

https://mst.dk
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Nye regler for affalds-
sorteringen på virksomheder
Miljøministeriet er kommet med nye krav til affaldssorteringen hos danske virksomheder.

Af Morten Heegaard og Sebastian Møller Rasmussen, 
Brøndby Kommune

De nye regler stiller skarpt på sorteringen af jeres 

husholdningslignende affald, som fremover skal 

sorteres til genanvendelse i de samme affalds-

typer, som folk gør derhjemme.

Det vil sige, at I fra 31/12 skal sørge for at sortere 

i følgende affaldstyper: 

 1) Glas

 2) Metal

 3) Plast

 4) Papir

 5) Pap

 6) Mad

 7) Have

 8) Træ

 9) Tekstil (dog først fra 1/7 2023)

10) Mad- og drikkekartoner

11) Genanvendeligt farligt affald, herunder 

batterier og elektronik

12) Genanvendeligt PVC-affald

13) Andet affald, der er egnet til materialenyt-

tiggørelse

I skal sørge for, at jeres sorterede erhvervsaffald, 

som er egnet til materialenyttiggørelse, rent fak-

tisk ender med at blive genbrugt, genanvendt 

eller anvendt til anden endelig materialenyt-

tiggørelse. Det går altså ikke at sende fx plast 

eller pap, der kan genanvendes, til forbrænding 

eller deponi. Det er jeres pligt at sikre en høj 

reel genanvendelse af jeres affald, og I kan på 

anmodning fra Kommunalbestyrelsen blive bedt 

om at dokumentere, hvor stor en del af jeres 

enkelte affaldstyper, der reelt bliver forberedt 

med henblik på genbrug eller genanvendelse.

Blandede aff aldstyper
I kan som virksomhed vælge at sortere nogle 

typer af det husholdningslignende affald i sam-

me container. Det er ikke alle typer af affald, 

der må blive blandet sammen, og det afhænger 

af aftalen mellem jer og dem der henter jeres 

affald. Hvis de tillader det, må I sortere følgende 

affaldstyper sammen:

1) Papir og pap

2) Metal og glas

3) Metal og plast

4) Plast og mad- og drikkekartoner

5) Metal, plast og mad- og drikkekartoner

Piktogrammer
Miljøstyrelsen har lavet et fælles piktogram-

system, som består af en række symboler, der 

skal bruges i forbindelse med affaldssorteringen 

af det husholdningslignende affald - både 

derhjemme, på arbejdet og på genbrugsplad-

sen. Ved at have ens symboler alle steder, 

skal systemet gøre det lettere for borgere og 

virksomheder at sortere. Det er lovpligtigt at 

mærke jeres beholdere til indsamling af det hus-

holdningslignende affald med piktogrammerne. 

Billedfi lerne kan downloades gratis fra Inter-

nettet, men man skal selv sørge for at få lavet 

klistermærker, skilte mv.

” De nye regler stiller skarpt på sorteringen af jeres 
husholdningslignende affald, som fremover skal sorteres til 
genanvendelse i de samme fraktioner som folk gør derhjemme.
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Hvad skal der ske i 
Ragnesminde erhvervs område?
Udviklingen med letbanen og nye typer virksomheder kalder på en revision af plangrundlaget, 
også selv om den traditionelle del skal fastholdes.

Af Birgitta Hjort Hansen, Byplanlægger, 
Brøndby Kommune

Ragnesminde Erhvervsområde ligger i den 

nordvestlige del af Brøndby Kommune og består 

også af et lidt mindre område i den nordøstlige 

del af Vallensbæk Kommune. 

Det blev udbygget op gennem 1960’erne og 

70’erne på det, der engang var Ragnesminde 

gårdens jorde. I 2000 blev området fuldt udbyg-

get, men gården fi ndes stadig og bliver i dag 

brugt til administrative formål af Coop, der ejer 

fl ere matrikler i den nordlige del af området.

Med et samlet areal på godt 200 ha, eller næ-

sten 290 fodboldbaner, er det et af de større 

erhvervsområder i hovedstadsregionen.

Mange arbejdspladser i Ragnesminde
Ragnesminde er som helhed en stor og vigtig 

del af Brøndby Kommune, og der er mange 

arbejdspladser knyttet til virksomhederne, der 

ligger her. Mange af virksomhederne her vil 

være svære at placere andre steder på Vesteg-

nen, og Brøndby Kommune betragter området 

som et regionalt produktions- lager- og trans-

portområde med værdi for hele Vestegnen og 

hovedstaden.

Nord for Park Allé, ligger der primært større 

lager- transport- og logistikvirksomheder.

Syd for Park Allé er det mellemstore lager-, 

transport og logistikvirksomheder. Desuden er 

der maskinindustri, virksomheder for overfl a-

debehandling, værksteder og specialiserede 

produktionsvirksomheder inden for eksempelvis 

fødevarer, renovation, tryk mv.

Her er ejendommene mindre, særligt ved Ringa-

ger og Hesselager er der primært produktions-, 

reparations- og håndværksprægede virksomhe-

der inden for fødevarer, auto, byggeri, samt små 

og mellemstore smede- og maskinindustrier.

Flere af de større fordelingsveje er meget brede, 

med græsrabatter og træer langs vejen. I andre 

dele af området ved Ringager og Hesselager 

er grundene mindre, og de fremstår knap så 

grønne.

Forudgående høring
For at blive klogere på de behov, der er hos 

virksomhederne, havde Brøndby Kommune 

fra december 2021 til januar 2022 en såkaldt 

forudgående høring, hvor vi bad ejere, lejere og 

andre i området om at komme med input og 

ideer til den videre udvikling.

Der kom i alt 15 forskellige svar og kommen-

tarer, som både blev drøftet på et temamøde 

i Teknik- og Miljøudvalget i marts og politisk 

behandlet i kommunalbestyrelsen i april i år.

Der blev blandt andet gjort opmærksom på 

trafi kale problemer med til- og frakørsel til 

området. Og der var kommentarer til områdets 

grønne udtryk, både den rekreative brug af 

den afskærmende beplantning ud mod bolig-

områderne, og en påskønnelse af, at området 

fremstår grønt – men også at der generelt er 

et behov for et løft.

Der var ønsker om, at området fastoldes til 

produktion, lager og logistik, men også om 

mulighed for pladskrævende udvalgsvarer ved 

Vallensbækvej, store kontorfællesskaber, café 

for områdes ansatte og boligbebyggelse.

Banemarksvej har, ligesom de andre større veje i området, et grønt præg med rabatter og 
vejtræer. Til venstre i billedet ligger et grønt afskærmende areal ind mod boligområdet 
Vesterled, og på den anden side en afskærmning ind mod virksomheden nemlig.com.
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Hvad sker der – lige nu?
På baggrund af de mange interessante indslag 

og den politiske behandling er Teknik- og Mil-

jøforvaltningen nu ved at undersøge en række 

emner, fx: 

• Om der skal åbnes op for en mere fl eksibel 

tilgang til de erhverv, der må ligge i områ-

det, fx butikker med særligt pladskrævende 

varegrupper eller andre erhvervstyper, særligt 

omkring Vallensbækvej.

• Udviklingen omkring det nye letbanestop ved 

Vallensbækvej. Et letbanestop kan være til 

gavn for en stor del af erhvervsområdet, og 

det vil give mange fl ere af dem, der arbejder 

i området, mulighed for at bruge offentlig 

transport til og fra arbejde. Desuden giver 

det nogle muligheder for andre typer arbejds-

pladser med mange ansatte i nærheden af 

stoppestedet.

• Onlinehandel, udbringning og mulighed for 

højlagre. Vi har allerede nemlig.com og Coop, 

men er der mulighed for fl ere af den type 

virksomhed, og kan vi give mulighed for at 

etablere fx højlagre nogle steder i området 

uden gener for de boligområder, der støder 

op til?

• Om bestemmelser for parkering kan ændres, 

samtidig med at vi fastholder det grønne 

islæt. Det grønne skal fastholdes, både på 

grund af muligheden for at nedsive vand fra 

ekstrem nedbør, men også fordi det er vigtigt 

at fastholde mulighed for natur og biodiver-

sitet i områder, hvor man ikke traditionelt 

vægter det så højt.

• Den generelle trafi kale påvirkning af området. 

Der har generelt vist sig et behov for at se 

nærmere på, hvordan hele området fungerer 

trafi kalt. Selv om der skal ske nogle trafi kale 

ændringer i forbindelse med etablering af 

letbanen, ligger trafi kafviklingen endnu ikke 

fast. En stor del af trafi kken udgøres også af 

de mange transport- og logistikvirksomheder, 

der fi ndes i området. Både i Brøndby og i 

nabokommunerne er der mange udviklings-

projekter, så der sker i disse år en stor samlet 

påvirkning af trafi kken i området.

Hvornår kommer lokalplanen?
Arbejdet er i fuld gang og forventes at være fær-

digt i løbet af efteråret med politisk behandling 

af planforslagene i slutningen af 2022. Herefter 

vil der være en offentligheds- og høringsperiode 

med mulighed for at komme med kommentarer. 

Vi regner med, at den nye lokalplan vil være 

endeligt vedtaget i løbet af foråret 2023.

HVAD ER ET NYT PLANGRUNDLAG? 
Et nyt plangrundlag betyder her, at der 
skal udarbejdes et tillæg til kommune-
planen og en ny lokalplan. En lokalplan 
sætter rammer for, hvad der i fremtiden 
kan lade sig gøre i området. Du kan der-
for fortsætte din virksomhed eller dine 
aktiviteter som hidtil, hvis de er lovlige. 
Det er først, når der skal ske ændringer, 
som fx om-, eller tilbygning eller en 
ny indretning af din ejendom, at en ny 
lokalplan kan få en betydning for dig.

Der er mange logistikvirksomheder i området. Fotoet er fra JH Transport på Solmarksvej.

Ved Knudslundvej er der primært mindre virksomheder og værksteder.
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Af Oliver Lyngesen & Morten Heegaard,  
Brøndby Kommune

 Kommunikation mellem virksomheder og kom-

mune foregår som regel gennem den digitale 

postkasse. I vil i den digitale postkasse modtage 

bl.a. opkrævninger, nedsivningstilladelser, spil-

devandstilladelser og miljøgodkendelser. Det er 

derfor vigtigt, at i tjekker jeres digitale postkasse 

regelmæssigt.

Du kan læse mere om Digital Post for erhverv 

her: https://virk.dk/vejledning/virk-hjaelp/

digital-post/

Du skal STADIG 
tjekke din digitale 
postkasse!

Digital post blev indført i efteråret 2013 
og lige siden har alle virksomheder haft 
en digital postkasse, som det offentlige 
benytter til at kontakte dig i. Derfor er 
du som virksomhedsejer forpligtet til  

at tjekke din digitale postkasse. Den 21. marts 2022 blev der indført 
en ny digitale postkasse, som kan tilgås fra flere forskellige platforme: 
Digital Post-appen, e-Boks, mit.dk og borger.dk.




