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Miljøafdelingen vil i år prioritere at besøge de virksomheder, hvor det er længe siden, vi har været,  
hvor der i 2020 og 2021 var problemer samt de nyetablerede virksomheder.

Af Henrik Ruø Jensen,  
Miljøafdelingen

Ud over tilsyn på ovennævnte typer virksom-

heder vil vi gennemføre 2 kampagner inden 

for særlige områder, hvor vi hyppigt oplever 

problemer, eller hvor der er et generelt behov 

for nogle ændringer.

Årets tilsynskampagner
Kampagnerne er ikke fastlagt endnu, men det 

kan fx være:

• at se nærmere på en række nye virksomheder 

• formidle information om aktuelle emner som 

energibesparelser, bæredygtig virksomhed, 

CO2-reduktion og lignende. 

Tilsyn og kampagner i 2022

MILJØTILSYN 
Lovgivningen kræver, at kommunerne fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn. Der skal 
føres tilsyn med, at de regler, der er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, over-
holdes. Kommunerne skal via miljøtilsynet bl.a. kontrollere, at vilkår fastsat i godkendelser 
og tilladelser overholdes, at påbud og forbud efterkommes, og at gældende lokale krav 
fastsat i regulativer eller forskrifter overholdes.

Et godt miljøtilsyn handler dog ikke kun om kontrol, men i lige så høj grad om at vejlede 
og forebygge. Gennem dialog mellem virksomheder og kommune giver miljøtilsynet mu-
lighed for at tilpasse produktion og praksis, inden der er tale om en egentlig overtrædelse 
af gældende love og regler.

Når det fungerer godt, kan miljøtilsyn også bidrage til få fokus på ressourceoptimering 
i virksomheden og på den måde være værdiskabende. Hos mindre virksomheder er 
miljøtilsynet med til at skærpe fokus på miljø, mens det for større virksomheder bl.a. er 
muligheden for gennem dialog at forebygge miljøproblemer, der er det centrale.
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Er din virksomhed klar til en 
bæredygtig fremtid?

Af Oliver Lyngesen,  
Brøndby Kommune

Brøndby Kommune er i fuld gang med at ud-

arbejde en ny klimaplan, der viser vejen mod 

CO2-neutralitet. For at komme i mål er private 

virksomheder vigtige medspillere. Vi ved allere-

de nu, at flere virksomheder i Brøndby har klima 

på dagsordenen. Det gælder fx kantinevirksom-

heden Kirsch & Co. De arbejder specifikt med 

at mindske madspild i deres kantine på Dekra. 

Netop at mindske madspild er vigtigt i forhold 

til at reducere sit CO2 aftryk.

Mindre madspild og mere økologi 
Lige nu samarbejder Brøndby Kommune med 

private virksomheder og offentlige køkkener 

om at klarlægge både økonomiske- og CO2-be-

sparelser. I 2021 fik tre offentlige køkkener 

bevilliget penge til bæredygtig køkkenomstilling 

med fokus på økologi. Igennem vejledning og 

sparring får køkkenerne hjælp til at udvikle 

grønne forretningsmodeller inden for fx mad-

spild, råvarer i sæson og økologi. Derudover 

har køkkenerne også fokus på at efteruddanne 

eget køkkenpersonale. Målet er, at køkkenerne i 

løbet af 2022 opnår det Økologiske Spisemærke 

i sølv, som betyder maden består af 60-90% 

økologi.

Økonoma Eva Vincent fra kommunens ældre-

center Æblehaven glæder sig til at arbejde mere 

med madspild og økologi og udtaler: ”Jeg hå-

ber, at konsulenten kan hjælpe os med, hvordan 

vi planlægger menuerne, så vi får mere økologi, 

flere varer i sæson og mindre madspild”.

 

Materialer med omtanke
Stensdal Group A/S og Plastmontøren ApS er 

med i projektet Bæredygtig Bundlinje og indgår 

derigennem i et rådgivningsforløb omkring, 

hvordan de med fokus på bærdygtige materi-

alevalg kan nedbringe deres CO2-udledninger 

og samtidig spare penge.

Med forløbet får virksomhederne fx viden om 

øget brug af certificerede byggematerialer og 

genbrugsmaterialer i produktionen. Øget fokus 

på bæredygtighed klæder virksomheden på til 

en fremtid, hvor bæredygtighed bliver et af de 

vigtigste konkurrenceparametre.

} Fortsat fra side 2

Bæredygtighed bliver formentligt et af fremtidens vigtigste konkurrence
parametre for både private og offentlige virksomheder. Private virksomheder 
og offentlige køkkener i Brøndby indgår lige nu i et forløb, der skal klæde 
dem på til en fremtid med bæredygtighed i fokus.

BÆREDYGTIG BUNDLINJE 2.0 
hjælper op mod 100 små og mellemstore 
virksomheder i Region Hovedstaden med 
at udvikle grønne og cirkulære forret-
ningsmodeller. Projektet løber i Brøndby 
fra 2021-2022 og er finansieret af Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Region Hovedstaden og projektets 
partnere.

I 2020 og 2021 var kampagneaktiviteten stærkt 

begrænset på grund af Corona-situationen, 

men nu hvor situationen er ved at normalisere 

sig, vil kampagnerne komme til at fylde mere i 

vores arbejde igen.

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 2020 og/eller 2021 

blev påtalt forhold i forbindelse med tilsyne-

ne.

• Nye virksomheder eller virksomheder der har 

ændret så væsentligt på aktiviteterne eller 

indretningen, at de nu skal under tilsynslup-

pen. 

• Desuden vil der blive udført et antal affalds-

tilsyn på udvalgte virksomheder og i boligsel-

skabers affaldsgårde.

I lighed med 2021 vil tilsynsbesøgene i år være 

en lidt mere blandet landhandel af virksom-

hedstyper, brancher og størrelser end det nor- 

male.



4

Brøndby Kommunes første 
erhvervspolitik er på vej
Kommunalbestyrelsen besluttede i 2020, at Brøndby Kommune skulle have en erhvervspolitik,  
og i efteråret 2021 lå et udkast til en vision og fem fokusområder klar. 

Af Vibeke R. Røhling,  
Brøndby Kommune

Udkastet er blevet drøftet med virksomheder i 

kommunen – de er enige med politikerne om 

mere dialog og samarbejde. Politikken forventes 

vedtaget inden sommerferien.

• Hvad er god erhvervsservice? 

• Hvordan kan vi samarbejde med virksomhe-

derne om at udvikle erhvervsområderne? 

• Hvordan kan vi sammen løfte vigtige dags-

ordener som fx grøn omstilling? 

Det er nogle af de spørgsmål, som en er-

hvervspolitik for Brøndby Kommune skal give 

en pejling på.

Fem foreløbige fokusområder
Tilbage i 2020 besluttede Kommunalbestyrel-

sen som en del af budgetforliget, at Brøndby 

Kommune skal have en erhvervspolitik. Siden 

da har Kommunalbestyrelsen på to temamøder 

drøftet eventuelle temaer i erhvervspolitikken. 

I efteråret 2021 lå konturerne til en erhvervs-

politik klar med et udkast til en vision og fem 

foreløbige fokusområder:

1. Øget fokus på iværksættere

2. Styrket klyngesamarbejde

3. Udnyttelse af potentialet i erhvervsområder  

4. Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne 

og beskæftigelse til Brøndbys borgere

5. Øget bæredygtighed og grøn omstilling.

Muligheder og udfordringer i Brøndby 
som erhvervskommune
De fem foreløbige fokusområder udtrykker 

de temaer, som politikerne ser som de største 

muligheder eller udfordringer ved Brøndby som 

erhvervskommune.

På temamødet i september 2021 blev fokusområderne udpegede af politikerne.



Brøndby har fire erhvervsområder og er attraktiv 

i erhvervssammenhæng bl.a. på grund af en 

god beliggenhed tæt på hovedstaden, lufthav-

nen, motorvejsnettet, kollektiv transport og en 

kommende letbane i 2023. Det betyder fleksibel 

transport af både varer, kunder og medarbejde-

re. Dertil kommer gode rammer og politisk vilje 

til at prioritere virksomhedernes vilkår. Det har 

vores nuværende virksomheder glæde af, men 

vi arbejder fortsat på at tiltrække flere. 

Udfordringer er til gengæld, at uddannelses- og 

beskæftigelsesniveauet er lavere i Brøndby end 

i resten af regionen, og at flere iværksættere 

gerne skulle overleve.  

Virksomhederne ønsker mere dialog og 
samarbejde
Én ting er, hvad politikerne synes er vigtigt. Men 

hvad tænker virksomhederne om det? Det er 

blevet testet af på møder med Dansk Industri, 

Erhvervssammenslutningens bestyrelse samt 

et netværksmøde for små og mellemstore virk-

somheder i december 2021, hvor 18 forskellige 

virksomheder deltog. 

Muligheden for at give input blev taget godt i 

mod. Virksomhederne gik engageret ind i drøf-

telserne og havde masser af gode forslag – ikke 

mindst til hvordan politikken kan udmøntes i 

praksis. For det er jo handlingerne, der batter 

i sidste ende. Der er derfor kommet mange 

UDKAST TIL VISION
”Brøndby Kommune vil være en attraktiv 
samarbejdspartner, der arbejder for et stærkere 
og mere bæredygtigt erhvervsliv. Samtidigt 
ønsker vi at realisere strategi Brøndby 2030 i 
tæt samspil og dialog med virksomhederne.”

” Muligheden for at give input blev taget godt i mod. 
Virksomhederne gik engageret ind i drøftelserne og havde masser 
af gode forslag – ikke mindst til hvordan politikken kan udmøntes 
i praksis. For det er jo handlingerne, der batter i sidste ende. 

meninger og forslag på bordet. Noget, der går 

igen, er ønsket om mere dialog, tættere sam-

arbejde og understøttelse af virksomhederne fx 

i form af netværk.

Tredje runde i Kommunalbestyrelsen
Forvaltningen har nu en opgave med at få 

tilpasset og justeret erhvervspolitikken, så den 

vækker genklang hos både Kommunalbestyrel-

se og virksomheder. Til april tager Kommunalbe-

styrelsen en tredje runde med et temamøde om 

erhvervspolitikken, hvor det justerede udkast 

skal drøftes og formuleres endeligt på plads. 

Derefter sendes det i høring, og vi forventer det 

bliver vedtaget inden sommerferien.

EU har vedtaget at identificere stofferne 4-MBC 

og DBMC som henholdsvis hormonforstyrrende 

og skadelige for reproduktionen. Stofferne 

tilføjes derfor EU’s kandidatliste over særligt 

problematiske stoffer.

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

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

des som UV-filter i kosmetik. Forsøg har vist, 

at 4-MBC kan påvirke blandt andet fostres og 

børns udvikling.

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

p-cresol) findes blandt andet i bindemidler, 

tætningsmidler og smøremidler. Derudover an-

vendes det i hydrauliske væsker, brændstof og 

i plastik, gummi og polymerer.  Stoffet påvirker 

testiklerne og produktionen af sædceller, hvilket 

fører til reduceret frugtbarhed.

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk 

Nye stoffer tilføjes EU’s kandidatliste 
over særligt problematiske stoffer

5



66

Har I styr på 
erhvervs- 
affaldet? 
Når Miljøafdelingen kommer på tilsyn hos 
virksomhederne i Brøndby Kommune, bliver 
vi altid mødt med velforberedte og imøde
kommende medarbejdere, og det er vi glade for.

Af Sebastian Møller Rasmussen,  
Brøndby Kommune

Langt de fleste har styr på lovgivningen, tilladel-

serne, og andre regler. Det er ved håndteringen 

af erhvervsaffaldet vi ser, at virksomhederne har 

udfordringer.

Hvad er erhvervsaffald?
Erhvervsaffald er defineret i affaldsbekendtgø-

relsen som ”affald, der er frembragt af virk-

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

produceret i virksomheden, er erhvervsaffald. 

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

kasser fra levering, restplast efter produktion 

eller en brugt serviet med rester af remolade fra 

frokosten - det hele er erhvervsaffald.

Erhvervsaffald skal, på samme måde som 

privates affald, sorteres i forskellige affalds-

typer. Det er sådan vi sikrer, at materialerne 

kan blive genbrugt eller genanvendt. På vores 

hjemmeside brondby.dk, kan I under Erhverv/

Miljø og affald/Erhvervsaffald, læse mere om, 

hvordan affaldet skal sorteres. Der kan I også 

finde regulativet for erhvervsaffald i Brøndby 

Kommune. Regulativet er et supplement til 

Affaldsbekendtgørelsen, og beskriver reglerne 

for håndteringen af erhvervsaffald i Brøndby 

Kommune.

 

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

holdningsaffaldet fra kommunens borgere, er 

bortskaffelsen. Borgernes affald bliver bort-

skaffet via den kommunale ordning, hvorimod 

I som virksomhedsejere selv skal bortskaffe 

jeres affald. 

Hvis I ønsker det, kan I selv køre det sorterede 

affald til genbrugsstationen. Det kræver blot, at 

I er tilmeldt en af ordningerne om brug af Vest-

forbrændings genbrugsstationer, og har betalt. 

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

Fortsættes side 7 }
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Virksomheder kan også indgå en aftale med et 

privat firma, som kommer og henter affaldet. 

Kravet her er, at virksomheden, der henter 

affaldet, er registreret i Energistyrelsens af-

faldsregister. 

Uanset hvilken ordning I vælger, skal I sørge 

for at gemme dokumentation for, hvordan 

affaldet er håndteret. Det er nemlig noget, vi 

er opmærksomme på ved tilsyn.

Service til din virksomhed
Jobcenter Brøndby giver dig en indgang til hurtig, professionel og 
gratis hjælp til at rekruttere, opkvalificere og fastholde medarbejdere  
i din virksomhed.

Af Martin Møller, Afdelingsleder, Jobcenter Brøndby

I Jobcentret tilbyder vi bl.a. hjælp til at rekrut-

tere, 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.

Vi 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 frem-

tiden har de rette kompetencer i din virksom-

hed 

• 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

• Ansætte en person i et småjob – et job i få 

timer om ugen

• 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.

HVAD SIGER AFFALDSBEKENDTGØRELSEN? 
• Alle affaldsproducerende virksomheder skal sortere deres affald til særskilt indsamling.
• Alle affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at mest muligt af deres erhvervsaffald 

bliver sendt til genbrug eller anden endelig materialenyttiggørelse.
• Alle affaldsproducerende virksomheder skal på anmodning fra kommunen dokumentere, 

hvor stor en del af de enkelte affaldsfraktioner der reelt bliver forberedt med henblik 
på genbrug eller genanvendt.

• Fra den 31/12 2022 skal alle affaldsproducerende virksomheder desuden sortere deres 
husholdningslignende affald i de samme ti fraktioner som private: Mad, Papir, Pap Glas, 
Metal, Plast, hård og blød, Mad- og drikkekartoner, Farligt affald, Tekstil og Rest.

• Beholderne til indsamling af husholdningslignende affald skal forsynes med de relevante 
piktogrammer som angivet i Affaldsbekendtgørelsens bilag 6.

} Fortsat fra side 6
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Endnu et år med miljøtilsyn  
i skyggen af Corona
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 2021 har vi ligesom de foregående 

år - levet op til tilsynskravene fra Miljøstyrelsen, 

og desuden foretaget en lang række tilsyn på 

§ 42-virksomheder, som ikke er tilsynspligtige.

Corona-situationen har budt på både forsin-

kelser og aflysninger, men det er lykkedes hen 

over året at få udført alle de planlagte tilsyn. De 

normale fysiske tilsynskampagner blev erstattet 

med en målrettet brevkampagne til husejere 

med asbestholdige eternittagplader og en 

informationskampagne i den lokale presse om 

anmeldelse af byggeaffald fra nedrivning og 

renovering af private ejendomme.

Affaldet skal sorteres
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. Der 

kommer hele tiden nye regler på affaldsområ-

det, som stiller krav om øget sortering af genan-

vendelige affaldstyper i det danske erhvervsliv. 

Fra 2023 skal det husholdningslignende affald 

sorteres i de samme 10 affaldstyper, som man 

gør hos private. Derfor vil Brøndby Kommune 

fortsat have fokus på affaldssortering og hjælpe 

alle vores erhverv i den rigtige retning med at 

opnå en højere genanvendelse af affaldet.

Fokus på byggeaffaldet
Vi har også et godt øje til byggeaffaldet fra 

nedrivning, ombygning og nybyggeri, hvor det 

er vigtigt at få sorteret de miljøskadelige stoffer 

fra, men samtidig også at få så mange mate-

rialer som muligt tilbage i ressourcestrømmen. 

Den store byggeaktivitet i Kirkebjergområdet, 

der er ved at blive omdannet fra erhverv til boli-

ger, er kommet godt i gang, og vil vare nogle år 

endnu. Nedrivningen af de 5 højhuse i Brøndby 

Strand blev sat i gang i 2021, og det første er 

i skrivende stund væk. På det private område 

bliver ældre parcelhuse jævnligt renoveret eller 

revet ned, og der opføres nyt.

Årets tilsyn
I 2021 har Brøndby Kommune samlet udført i 

alt 102 miljøtilsyn fordelt på 63 virksomheder/

ejendomme. Det er væsentligt flere end de 

foregående år, til trods for at vi måtte aflyse 

alle kampagner og affaldstilsyn som følge af 

Corona. Det høje antal tilsyn kan forklares med, 

at vi har haft faste tilsyn med nedrivningen af 

højhusene i Brøndby Strand, og der har ligeledes 

været en jævn strøm af tilsyn med andre større 

byggerier i kommunen. Nogle af disse tilsyn har 

været i forbindelse med jordforureninger og §8 

tilladelser til byggerier på forurenet grund, og 

denne slags tilsyn vil fortsætte fremover. I år er 

vores tilsyn på rotteområdet også kommet med 

i statistikken.

Virksomhedstype Antal virksomheder 
31/12 2020

Antal virksomheder 
31/12 2021

Udførte tilsyn  
(samme virksomhed 

kan godt få flere tilsyn)

Antal besøgte 
 virksomheder

I-mærkede listevirksomheder* 2 2 0 0

Øvrige listevirksomheder* 14 14 7 7

Maskinværksteder* 4 4 1 1

Gebyrpligtige bilag 1 virksomheder* 55 53 12 10

Autoværksteder* (branchevirksomheder) 54 50 17 17

Renserier* 1 1 0 0

Rideskoler (landbrug)* 1 1 0 0

§ 42-virksomheder 780 618 65 28

I alt 911 747 102 63

Tabel 1. Virksomheder og tilsyn i Brøndby Kommune.  *Virksomheder med brugerbetaling.
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Vi har været på 37 tilsyn på 35 tilsynspligtige 

virksomheder i 2021 (se Tabel 1). Miljøstyrelsens 

regler om tilsynsfrekvens er hermed overholdt. 

Virksomhederne, der skal have tilsyn, bliver 

overvejende udvalgt efter to kriterier: 

• fordi det er længe siden vi har været der sidst

• pga. påtaler af miljøforholdene ved tilsyn i 

2018 eller 2019

• nye tilsynspligtige 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 

håndhævelser faldet noget, og niveauet er det 

laveste i flere år. Antallet af påbud og henstil-

linger er stort set de samme som i 2020, så det 

er indskærpelserne, der står for det samlede  

fald.

At antallet af indskærpelser falder igen, er et 

positivt tegn, og det viser, at kommunens miljø-

indsats har en effekt. Virksomhederne lærer 

reglerne og følger dem fremover, når de får 

den rigtige vejledning. De godkendelsespligtige 

virksomheder (listevirksomhederne) har typisk 

ret godt på styr miljøforholdene, hvorfor der kun 

er få håndhævelser i denne gruppe, og tallene 

viser, at de øvrige virksomheder efterhånden 

også er rigtigt godt med. Det vi støder på, er 

ofte mindre problemer med affaldssortering og 

oplag af farlige råvarer.

I 2021 har vi ikke indgivet politianmeldelser i 

forbindelse med Brøndby-virksomheders drift, 

ligesom vi ikke har meddelt nogen forbud.

Vi har dog politianmeldt en grundejer for 

overtrædelse af jordforureningslovens §8 

om bygge- og anlægsarbejder på forurenet  

grund.

Tilsyn og håndhævelser på rotteområdet indgår 

i denne redegørelse i år. Det har primært drejet 

sig om boligejendomme og bliver behandlet 

Miljøtilsyn i kompressorrum med oplag af farlige råvarer.

Håndhævelser 2018 2019 2020 2021

Henstillinger 10 1 5 4

Påbud 1 2 4 4

Forbud 1 0 0 0

Indskærpelser 27 46 31 20

Politianmeldelser 0 0 0 1

I alt 39 49 40 28

Tabel 2. Håndhævelser i forbindelse med tilsyn.

nærmere i den årlige indberetning af rottehand-

lingsplanen til Kommunalbestyrelsen.

Fortsættes side 10 }
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Sammensætningen af virksomheder i 
Brøndby  
Antallet af godkendelsespligtige (liste)virksom-

heder og maskinværksteder, der er omfattet 

af en bekendtgørelse, som sætter rammerne 

for virksomhedens drift, er uændret på 20. 

Antallet af registrerede autoværksteder er fal-

det med 4, og vi oplever desuden en temmelig 

stor udskiftning af ejerne. Øvrige gebyrpligtige 

virksomheder er faldet fra 55 til 53.

Brøndby Kommune bruger databasen Geo-

Environ til at håndtere miljødata på virksom-

hederne.

HVAD ER HÅNDHÆVELSE?
Ordet håndhævelse dækker over de juridiske virkemidler Miljøafdelingen bruger til at regulere efter i 
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 fastlægge 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 forholdet 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 efterkommet. Ved alvorlige tilfælde kan et ulovligt forhold føre direkte 
til en politianmeldelse.

} Fortsat fra side 9

Det nye udsugningssystem til det farlige affald på Genbrugsstationen.
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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 fx 
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 fx 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.

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 

2020. 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 ny-

tilkomne virksomheder inden for denne gruppe.

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 kommunen.

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

Af Susanne Svenné og Katrine Sturm Rantsén,  
Brøndby kommune

Formålet med en OBU er at indsamle olie fra 

spildevand, og den fungerer også som sikkerhed 

ved større oliespild. Ved langt de fleste OBU’er 

er der tilknyttet et sandfang. Sandfanget er 

vigtigt, da det både fjerner sand og partikler fra 

spildevandet, så OBU’en ikke bliver fyldt med 

slam, og samtidigt forlænger det også den tid, 

olien har til at blive udskilt fra vandet.  

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

skilt fra vandet, inden det løber videre i kloak-

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

anlægget, og det vil vi gerne undgå. Hvis den 

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

udskilt fra vandet, men der vil ikke være en 

større gevinst end ved en, der er dimensioneret 

korrekt. Det kan altså bedst betale sig at have 

en OBU med en passende størrelse. Ikke for lille, 

og ikke for stor.    

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

skemidler, skal olien bruge længere tid på at bli-

ve adskilt fra vandet. Det er fordi, oliepartiklerne 

bliver slået i små stykker af det høje vandtryk, 

eller bliver gjort blandbar med vand af sæben i 

rense- og vaskemidlerne. Når oliepartiklerne er 

små, tager det længere tid, før de bliver adskilt 

af vandet igen. Det er derfor vigtigt, at man 

ved dimensioneringen af OBU’en også tager 

forbehold for brugen af højtryksrenser. OBU’en 

skal være stor nok til, at de små oliepartikler når 

at blive udskilt fra vandet. Man kan med fordel 

installere et koalecensfilter, som hjælper med at 

samle de små dråber olie til større dråber, der 

er nemmere at udskille. 

Hvis olien bliver blandet med vandet ved hjælp 

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

er derfor vigtigt, at man vælger produkter med 

lav spaltningstid, så olien når at blive udskilt, 

inden det kommer i kloakken.         

• Jo større tryk der spules med, jo mindre bliver oliedråberne og dermed øges behovet 
for længere opholdstid.

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

• Olieaffald og kemikalier må aldrig ledes til olieudskilleren.

• Man skal altid sørge for at begrænse tilledningen af olie til olieudskilleren mest muligt.

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

Fortsættes side 13 }

Tømning
Du skal tømme sandfanget og olieudskilleren 

regelmæssigt. Sandfanget skal tømmes senest, 

når det er 50 % fyldt, og olieudskilleren når 

den er 70 % fyldt, dog mindst 1 gang årligt. 

I forbindelse med tømning skal du desuden 
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Tre konkrete forslag
Rapporterne peger på tre forslag, der samlet set 

kan sikre mere genbrug og genanvendelse af 

materialer fra nedrivninger ved implementering 

af krav om selektiv nedrivning.

Forslag 1: Nedrivningsplan 

Standardiserede nedrivningsplaner vurderes til 

at være et centralt værktøj til at øge selektiv 

nedrivning. Bygherre er ansvarlig for, at ned-

rivningsplanen, herunder også en miljø- og 

ressourceplan (affaldsplan), udfyldes og føl- 

ges af en tilknyttet miljø- og ressourcekoor-

dinator.

Forslag 2: Miljø- og ressourcekoordinator 

En miljø- og ressourcekoordinator uddannes til 

at varetage koordineringsarbejdet med nedriv-

ningsplanen og derved sikre, at nedrivningen 

udføres efter principperne for selektiv nedriv-

ning, herunder udarbejdelse af en miljø- og 

ressourceplan. Koordinatoren ses som bygherres 

forlængede arm.

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

Bedre udnyttelse  
af byggeaffald
Miljøstyrelsen har i februar offentliggjort fem miljø
rapporter, som peger på konkrete forslag, der kan være 
med til at sikre øget genbrug og genanvendelse af 
nedrivningsaffald.

Forslag 3: Certificeringsordning for

nedrivningsvirksomheder 

En person i nedrivningsvirksomheden, med en 

grunduddannelse i nedrivning, skal uddannes 

til ressourceansvarlig inden for selektiv nedriv-

ning. Den ressourceansvarlige får til ansvar at 

sikre affaldshåndtering og udførelse af selektiv 

nedrivning ved hjælp af en nedrivningsplan. 

Herudover skal virksomheden udarbejde et kva-

litetsledelsessystem og en kontrolordning, som 

understøtter udførelsen af selektiv nedrivning 

og sikre, at det udføres korrekt.

Links til rapporterne:
Samlet rapport  

(Miljøprojekt nr. 2188/2022)

Nedrivningsplan  

(Miljøprojekt nr. 2184/2022)

Uddannelse og ordninger  

(Miljøprojekt nr. 2187/2022)

Livscyklusvurdering (LCA)  

(Miljøprojekt nr. 2185/2022)

Samfundsøkonomisk analyse  

(Miljøprojekt nr. 2186/2022)

Rapporterne er udarbejdet for Miljøstyrelsen 

i et samarbejde mellem Teknologisk Institut, 

Deloitte, Golder Associates/WSP Danmark og 

Lauritzen Advising. Der har herudover været et 

samarbejde med branchen gennem fokusgrup-

pemøder samt tilknytning af en følgegruppe 

bestående af DAKOFA, Bygherreforeningen, 

Dansk Affaldsforening, Danske Ark, Danske 

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

eningen for Rådgivende Ingeniører og davæ-

rende Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk

} Fortsat fra side 12

inspicere olieudskilleren for revner og andre fejl. 

Du skal tjekke og rense filtrene efter behov. Efter 

tømning skal du fylde sandfang og olieudskillere 

med vand igen.

Tømmer du ikke sandfanget ofte nok, vil sand 

og partikler bevæge sig med over i olieudskil-

leren. På denne måde nedsættes opholdstiden 

både i sandfang og olieudskiller, og kvaliteten 

af udløbsvandet vil blive forringet. Overskrides 

olieudskillerens kapacitet, vil olieholdigt vand 

ledes ud i kloakken.

Kommunal tømningsordning
SMOKA tømmer olie- og benzinudskillere i 

Brøndby Kommune. Når SMOKAS chauffør 

kommer ud og tømmer, tilser de også alarmer, 

flydelukker og OBU’ens generelle tilstand og 

rapporterer resultaterne til kommunen. På den 

måde slipper du for meget bøvl. Hvis du ønsker 

en anden tømningsordning, skal du søge om 

dispensation fra kommunens ordning. Du kan 

sende din ansøgning til Brøndby Kommunes 

Miljøafdeling.
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Af Anni L. Svendsen,  
Brøndby Kommune

Miljøafdelingen har fokus på affaldet fra byg-

ge- og anlægsprojekter. Det er fordi, at det er 

et af de områder, hvor der på en forholdsvis 

nem måde kan blive fjernet store mængder af 

miljøskadelige stoffer fra vores miljø og mindske 

vores forbrug af primære råstoffer, når de rene 

materialer bliver genanvendt.

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

så for at hjælpe med de mange regler sender 

Miljøafdelingen informationsbreve ud til alle, 

der får en nedrivningstilladelse eller en bygge-

tilladelse fra kommunens byggesagsbehandlere.

De farlige stoffer
Dit byggeaffald kan indeholde PCB, tungme-

taller eller andre farlige stoffer. Hvis vi ikke får 

fjernet disse stoffer, så risikerer vi, at stofferne 

bliver genanvendt i nye byggeprojekter. Her kan 

de give problemer for miljøet, men i høj grad 

også skade menneskers sundhed.

Du skal derfor få foretaget en screening for far-

lige stoffer inden du starter selve renoveringen 

eller nedrivningen.

En screening er en vurdering af, om der kan 

være nogle miljøskadelige stoffer i bygningen, 

fx asbestholdige eternitplader på taget, 

PCB-holdige termoruder, gammel maling med 

tungmetaller osv. Hvis du svarer ja til et af disse 

spørgsmål, så skal du foretage en kortlægning. 

Det betyder, at du skal have udtaget prøver af 

de relevante bygningsdele.

På baggrund af kortlægningen kan du planlæg-

ge, hvordan du griber saneringen og nedrivnin-

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

Du kan læse mere om, hvor og hvordan man 

finder de miljøskadelige stoffer i bygningen på 

hjemmesiden www.renover-sikkert.dk.

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

blive genanvendt til nye produkter. Måske kan 

du endda bruge det i dit eget projekt. Beton 

og tegl samt asfalt kan du fx bruge som gen-

brugs-ballast eller genbrugs-stabil ved etable-

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

at materialerne ikke er forurenede, at de er 

sorterede og forarbejdede.

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

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

hvis eventuelle farlige stoffer i affaldet ikke på 

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

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

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

Du skal anmelde byggeaffaldet senest 2 uger, før du begynder på arbejdet. Du skal 
anmelde dit byggeaffald på: www.bygningsaffald.dk 

Hvis du vil vide mere, kan du på www.brondby.dk/byggeaffald finde råd og vejledning 
til, hvordan du skal håndtere dit byggeaffald.

” Du skal anmelde dit
affald fra bygge og anlægs

projekter, uanset om det er  
5 højhuse, der skal ned eller 
et skur.

forhånd er blevet sorteret fra. At rense farlige 

stoffer ud af en bygning, inden den bliver revet 

ned, er også en udgift men dog langt mindre, 

end hvis der først ligger flere hundrede ton 

beton og brokker, der skal bortskaffes som 

farligt affald. 

Vi holder øje og hjælper
Miljøafdelingen tager ofte på tilsyn, når byg-

ninger skal rives ned i kommunen, og vi har 



” Vi vil gerne besøge dig, hvis du er i gang med 
et nedrivnings projekt. Så hvis du er i tvivl, er du meget 
velkommen til at kontakte os, så vil vi gerne hjælpe dig 
med alle reglerne.
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løbende ført tilsyn med nedrivningen af de 5 

højhuse i Brøndby Strand for at sikre os, at 

mest muligt materiale genanvendes, og at det 

forurenede affald bliver sorteret fra. 

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

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

meget velkommen til at kontakte os, så vil vi 

gerne hjælpe dig med alle reglerne.
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Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstra-

tionsprogram - MUDP – har nu åbnet for 

ansøgninger om tilskud til udvikling, test og 

demonstration af ny miljøteknologi. I 2022 har 

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

bidrage til at løse aktuelle miljø-, natur- eller 

klimaudfordringer.

I 2022 har MUDP særligt fokus på cirkulær 

økonomi og affald, rent vand og ren luft, 

miljøfarlige stoffer og bedre kemi, klima samt 

natur og biodiversitet. Projekterne skal ud over 

at have positiv effekt for miljø, natur og klima 

også bidrage til at styrke Danmarks position 

inden for det grønne område og bidrage til 

vækst og beskæftigelse i Danmark.

Der kan søges om tilskud til gennemførelse af 

følgende projektyper:

–  ETV (Environmental Technology Verification) 

– Ansøgningsfrist 22. marts 2022

–  Forprojekter, der afdækker teknologisk gen-

nemførlighed – Ansøgningsfrist 22. marts 

2022

–  Udviklings- test- og demonstrationsprojekter 

– Ansøgningsfrist 5. maj 2022

–  Fyrtårnsprojekter – Ansøgningsfrist 23. 

august 2022

Læs mere om projekttyperne og krav til an-

søgninger på MUDP's hjemmeside www.

ecoinnovation.dk

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk 

Tilskud til udvikling 
af ny miljøteknologi


