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Hver torsdag kl 9.15 holder Virksomhedsservice et 
kort møde i Jobcenter Brøndby for alle jobcentrets 
afdelinger. 

Af Ulla Bruhns,  
Brøndby Kommune

På mødet deles der viden om arbejdsmarkedet 

og relevante nyheder for både det lokale og det 

storkøbenhavnske erhvervsliv. Der deltager tit 

Har du viden du 
vil dele med os?

og kort fortælle om det. Man er også velkom-

men med andet relevant input.

gæster, både virksomheder, foreninger og folk 

med forskellige typer projekter.

Alle virksomheder, som mangler arbejdskraft 

akut eller som ved, de kommer til at mangle 

fremover, er velkomne til at deltage på mødet 

Torsdag den 24. januar 2019 åbnede Kulturhuset Kilden 
dørene for konferencen Din Virksomhed Online. 

Af Eva Gottlieb, Brøndby Kommune

Emnet var digitalisering af virksomheder og 

bød på oplæg fra bl.a. Erhvervsminister Rasmus 

Jarlov, spændende vækstvirksomheder, digitale 

frontløbere og Google. De 300 deltagende 

virksomheder var inviteret af 8 kommuner på 

Vestegnen (Brøndby, Vallensbæk, Albertslund, 

Fokus på digitalisering af 
virksomheder

hands-on workshops med emner som fx web-

ana lyse, markedsføring på søgemaskiner og so-

ciale medier. På workshopsene var der mulighed 

for at komme hjem med masser af værktøjer, 

indsigt og læring om nogle lav prak tiske teknik-

ker bag de mere komplicerede emner. 

Glostrup, Hvidovre, Herlev, Rødovre og Ishøj) 

som i samarbejde med Google Succes Online 

gav et indblik i, hvad der skal til for at få succes 

på internettet.

Konferencen var startskuddet til i alt 14 lokale 

Kontakt Virksomhedsservice 
på telefon 2330 2370.
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Også i 2019 vil miljømedarbejdere fra Brøndby Kommune være synlige og aktive, så vi kan sikre en god  
og rettidig forebyggelse til gavn for vores miljø og klima.

Af Kathleen Johman Kjærulff,  
miljøchef Brøndby Kommune 

Opsøgende miljøtilsyn giver sikkerhed 
for miljøet
Vores tilsynsindsat vil i 2019 hovedsageligt være 

rettet mod de ca. 50 virksomheder, hvor der 

er lovmæssigt krav om regelmæssige tilsyn. I 

tilsynsindsatsen har vi fokus på en professionel 

dialog med borgere og virksomheder om den 

mest hensigtsmæssige løsning af jeres miljø-

mæssige udfordringer.

Vi fører tilsynene med de udvalgte virksomheder 

i 1. halvdel af året. 

Vi fortsætter et aktivt 
kampagnearbejde
Vi har i mange år gennemført kampagner om 

miljøforhold på virksomhederne. Kampagner-

2019 byder på masser af 
miljøarbejde med samme  
gode service som altid

farlige stoffer i forbindelse med nedrivnings- og 

renoveringsarbejder vil blive suppleret med en 

intensiv tilsynsindsats.

Affaldsteamet arbejder med planlægningsopga-

ver, projekter, kampagner og ikke mindst drift 

af affaldsordningerne. I 2019 bliver der sat øget 

fokus på indsamling af mad, plast, pap og metal 

fra etageejendomme. foruden en optimering på 

indsamling af de øvrige fraktioner. Og så skal 

vi arbejde på at få en ny affaldsplan med god 

borger- og interessentinddragelse, som skal 

træde i kraft senest 2021.

Vi skal aktivere vores nye planer  
for vand og klima 
I det seneste år har vi udarbejdet planer for 

klimatilpasning og vandforsyning. Begge 

planer har et handlingskatalog, som nu skal 

aktiveres og gerne i et innovativt samarbejde 

mellem kommune, borgere, virksomheder og 

forsyningsselskabet HOFOR.

nes formål er at forebygge miljøudfordringer og 

med begrænsede ressourcer at nå ud til mange 

virksomheder. Brøndby Kommunes ene kam-

pagne vil i 2019 have fokus på virksomheder 

med ind- og udlevering af varer. Emner for den 

anden kampagne er endnu ikke valgt.

De borgerrettede kampagner om miljø, klima 

og affald vil i 2019 være koncentreret på Grøn 

Dag i maj og kulturnatten i oktober.

Mere fokus på affald  
– især fra byggerier
Affald fra virksomheder og ikke mindst bygge-

rier får et endnu større fokus i årene fremover, 

især i forbindelse med planlægning af ned-

rivning af 5 højhuse i Brøndby Strand. I 2019 

vil vi derfor fortsætte fokus’et på sortering 

af bygge- og anlægsaffald. Identifikation og 

frasortering af de problematiske stoffer, der er 

i bygge- og nedrivningsaffaldet er nemlig med 

til at forebygge negative effekter på miljø og 

sundhed. Fokus på screening og kortlægning af 
Torben Hvidsten fra Bo-Vest introducerer 
beboerne om affaldssortering.

Nedrivning ved kran – store stykker beton 
løftes ned og køres væk.

Nedrivning ved klipning med små maskiner 
inde i bygningen – mindre stykker beton 
føres igennem elevatorskakt og køres væk.
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Ny plan for tilsyn
Brøndby Kommune har i februar 2019 vedtaget en ny plan for miljø
tilsyn på virksomheder og hos private i kommunen.

Af Jens Murmann, Brøndby Kommune

Vi fører tilsyn med, at virksomheder overholder 

miljøbeskyttelsesloven og de regler og bekendt-

gørelser, der er fastsat efter den.

Det gode tilsyn
Et godt miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol, 

men i lige så høj grad om samarbejde, vejled-

ning og forebyggelse.

Vi lægger vægt på, at tilsynsarbejdet er dia-

logbaseret, så virksomhederne ser tilsynet som 

en hjælp til at overholde lovgivningen samt en 

vejledning om miljøforbedringer. På den måde 

bliver tilsynet i højere grad værdiskabende for 

virksomhederne frem for bare at være en kon-

trol af miljøregler.

Tilsynsplanen beskriver, hvordan Brøndby 

Kommune fører miljøtilsyn. Planen er lavet 

efter reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen og 

omfatter miljøtilsyn hos alle de typer virksomhe-

der, der efter bekendtgørelsens regler skal føres 

miljøtilsyn med. Vi fører kun tilsyn med private 

i forbindelse med klager.

Vi vurderer, at der er nogle væsentlige miljø-

mæssige problemstillinger, som vi kan minime-

re. Blandt andet ved miljøtilsyn.

På miljøtilsynet og i sagsbehandlingen er vi 

som myndighed særligt opmærksomme på, at 

virksomhedernes indretning og drift ikke udgør 

en risiko for jord- og grundvandsforurening, 

kloaksystem og renseanlæg, vandløb, søer og 

hav, væsentlige støv, lugt og støjgener og res-

sourcespild. Generel ryddelighed på udendørs 

arealer bidrager desuden til at mindske gener 

for naboer fx fra papir- og plastflugt.

Samarbejde på tværs
Tilsynsarbejdet udføres i samarbejde med andre 

afdelinger i kommunen, når det er relevant. Det 

vil typisk være lokalplan- og byggesagsafde-

lingerne eller beredskabet. De senere år har vi 

også haft et samarbejde med vores jobcenter. 

Desuden arbejder vi sammen med vores forsy-

ningsselskab HOFOR.

Brøndby Kommune er med i Vestegnens 

Miljøsamarbejde. Det er et formaliseret tvær-

kommunalt samarbejde mellem ni kommuner 

i hovedstadsområdet. De ni kommuner er 

Hvidovre, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Is-

høj/Vallensbæk, Høje Taastrup, Tårnby/Dragør, 

København og Brøndby.

Her arbejder vi sammen om at planlægge og 

udføre tilsyn, afholde temadage, opnå fælles 

praksis og forståelse fa lovgivning og erfarings-

udveksling. Det giver os en bedre kvalitet i vores 

tilsyn, og det giver os en mulighed for at yde en 

bedre service til vores virksomheder.

” Vi lægger vægt 
på, at tilsynsarbejdet er 
dialogbaseret.
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Brøndby Kommune har netop vedtaget en ny treårig rottehandlingsplan for perioden 20192021.  
Den kan ses på kommunens hjemmeside.

Af Morten Heegaard,  
Brøndby Kommune

At bekæmpe rotter er en del af kommunens mål 

om en ren og sund fremtid for kommunens bor-

gere. Hvert tredje år skal alle landets kommuner 

udarbejde en rottehandlingsplan, som styrer og 

fokuserer indsatsen og koordinerer samarbejdet 

med blandt andet kloakforsyningen.

Brøndby Kommune bekæmper rotter udeluk-

kende, når de blive anmeldt. Som det fremgår 

af diagrammet er antallet af anmeldelser mere 

end fordoblet i perioden 2015-2018. Det ses 

dog også, at stigningen var mindre i 2018 end 

i de to foregående år.

 

Foruden at kommunens selv bekæmper rotter, 

så har private firmaer med autorisation også 

mulighed for at bekæmpe og lave sikringsord-

ninger i Brøndby Kommune. Dette er lige blevet 

godkendt med den nye rottehandlingsplan. En 

ændring i lovgivningen har givet landets kom-

muner mulighed for at udelukke private firmaer 

fra at bekæmpe rotter, men her i kommunen 

valgte vi at lade de private firmaer fortsætte 

deres aktiviteter.

Sikring mod rotter
Ovenævnte beslutning skyldes bl.a., at en del 

boligselskaber og virksomheder vælger at indgå 

en sikringsordning med private firmaer for at 

komme eventuelle rotteaktiviteter i forkøbet. 

En fagmand kan udpege de steder, hvor der 

er fødemuligheder, hvor en eventuel rotte vil 

kunne komme ind i bygninger eller opdage, 

hvor rotter har mulighed at etablere ynglesteder. 

Det giver efterfølgende mulighed for at udbedre 

eventuelle fejl og mangler eller fjerne ting, som 

kan tiltrække rotter, før problemet opstår. Det er 

væsentligt bedre og billigere at forebygge end 

at bekæmpe. Reparationerne efter et alvorligt 

rotteangreb kan nemt blive væsentligt dyrere 

end en sikringsordning.

Har I styr på rotterne?

I forbindelse med en sikringsordning vil der også 

blive stillet rottestationer op, som indeholder et 

indikatormidler (ædeblok). Hvis der kommer 

rotter forbi og spiser af den, vil den ansvarlige 

være klar over, at der er rotter i området, og 

ædeblokken erstattes med gift, for at bekæmpe 

rotterne. Dette mindsker risikoen for, at rotter-

ne kan slå sig ned og etablere en bestand på 

ejendommen.

Når man har en sikringsordning med et privat 

firma, vil der blive fortaget en bygningsgen-

nemgang med jævne mellemrum, for at sikre 

at der ikke opstår nye muligheder for at rotter 

etablere sig.

Der findes en lang række autoriserede firma- 

er, der tilbyder sikringsordninger til virksom-

heder.

” Det er væsentligt bedre og billigere 
at forebygge end at bekæmpe.
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Vi kan alle gøre en indsats for 
at bevare det gode grundvand
Brøndby Kommune har netop vedtaget Vandforsyningsplan 2018. I planen beskriver vi, hvordan vi i fælles
skab skal beskytte grund vandet, så I fortsat får rent og lokalt vand i hanerne.

Af Connie Tilgren Askløf, 
Brøndby Kommune

Drikkevand er grundvand, som vi pumper op fra 

undergrunden. Alt, hvad vi foretager os oven 

på jorden, kan have betydning for kvaliteten 

af det grundvand, vi pumper op til drikkevand. 

Det er derfor vigtigt, at vi har fokus på vores 

aktiviteter oven på jorden. 

Vi har i Brøndby Kommune udpeget et såkaldt 

indsatsområde for grundvandsbeskyttelse. I 

det udpegede område er det særligt vigtigt at 

beskytte grundvandet, for at vi forsat kan ind-

vinde vand. Det gør vi ved at handle indenfor 

6 fokusområder:

• Minimere indholdet af klorid fra vejsaltning

• Minimere indholdet af pesticider

• Minimere indholdet af miljøfremmede stoffer 

fra nedsivning af regnvand

• Forebygge spredning af forurening via brønde 

og boringer

• Oprydning af forureninger fra punktkilder

• Forebygge jord- og grundvandsforurening

Mange af de problemer, vi har i dag med 

fund af sprøjtemiddelrester i boringer, skyldes 

uhensigtsmæssig brug af sprøjtemidler tilbage i 

tiden. Der er også sket mange forureninger ved 

forkert opbevaring af farligt affald, råvarer og 

produkter. Det skal vi undgå fremover.

Hvordan beskytter jeg grundvandet?
Du kan også være med til at gøre en indsats for 

at beskytte grundvandet:

• Brug ikke sprøjtemidler på de grønne arealer 

og på belægninger

• Opbevar dine kemikalier sikkert og korrekt

• Få din gamle brønd eller boring, som ikke 

længere er i brug, sløjfet –

• Spar på vandet

• Tjek jævnligt din olietank for utætheder eller 

i forbindelse med påfyldning

• Vær forsigtig og undgå uheld med kemikalier 

og forurenende stoffer

I folderen ”Tips og tricks til opbevaring af far-

ligt affald og farlige råvare og produkter”, kan 

du fi nde tips til, hvordan du opbevare farligt 

 affald, råvarer og produkter korrekt. Folderen 

kan du fi nde på Brøndby Kommunes hjem-

meside.

På HOFORs hjemmesider ”Havekalenderen” 

og ”Det handler om vores drikkevand” kan 

du fi nde gode ideer til dyrkning af haver uden 

brug af pesticider.

nd

Boringsnærebeskyttelsesområder (BNBO)
Indvindingsopland
Indsatsområde

Udpeget 
indsats-
område i 
Brøndby 
Kommune, 
hvor vi 
skal passe 
ekstra på 
grund-
vandet.



7

Når vandet kommer væltende
Brøndby Kommune har vedtaget 
en ny Klimaplan for regn og hav, 
hvor vi beskriver de indsatser, 
kommunen skal gennemføre for 
at begrænse skaderne ved regn, 
skybrud, havvandsstigninger og 
stormflod.

Af Anni L. Svendsen, Brøndby Kommune

Klimaet forandrer sig, og der vil komme mere 

og mere vand i fremtiden. Det betyder, at alle 

kommuner, forsyninger, borgere, virksomheder 

og boligselskaber skal gøre en indsats for tilpas-

se sig fremtidens klima.  

Brøndby Kommune ønsker, at mest muligt 

regnvand bliver anvendt rekreativt og håndteret 

på overfladen. 

Vi vil derfor gerne have virksomheder og bolig-

selskaber til at arbejde med at håndtere deres 

regnvand lokalt (LAR) fx ved:

• nedsivning af regnvand via regnbede, græs-

bassiner, grøfter, faskiner og permeable 

belægninger. 

• forsinke regnvandet via grønne tage, vand-

huller, bassiner, sikringsvolde, klimaparke-

ringspladser. 

Ved at arbejde med overfladeløsninger i for-

bindelse med regnvand vil Brøndby få et mere 

grønt og levende udtryk.

Det er dog ikke muligt at nedsive alt regnvand, 

fx må der ikke ske nedsivning af vejvand, ned-

sivning på forurenede grunde eller fra andre be-

fæstede arealer der kan forurene grundvandet 

(fx i forbindelse med saltning m.m.).

I kan finde mere inspiration på 

www.regnruten.dk.

” vær med – håndter jeres regnvand og tag ansvar 
for den fremtidige klimaindsats.

Brøndby Kommune prioriterer på nuværende 

tidspunkt håndtering af hverdagsregn højere 

end håndtering af skybrudshændelser. 

Planen sikrer at,

• vi beskytter Brøndbys værdier

• vi sikrer kvalitet i bylivet

• vi skaber synergier

Vær med – håndter jeres regnvand og tag ansvar 

for den fremtidige klimaindsats. Vær på den 

sikre side, når vandet kommer væltende.
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Mere fokus på affald  
– især fra byggerier
Det går den rigtige vej med miljøarbejdet i virksomhederne. Vi skal stadig besøge nye virksomheder  
i Brøndby Kommune. Og så vil affald fra virksomheder og ikke mindst byggerier have større fokus i  
årene fremover.

Af Henrik Ruø Jensen,  
Brøndby Kommune

Miljøafdelingen udfører hvert år tilsyn på en 

række virksomheder i Brøndby Kommune. I 

2018 har vi - ligesom de foregående år - levet 

op til tilsynskravene fra Miljøstyrelsen.

Vi vil fortsat have fokus på at hjælpe alle virk-

somheder med deres miljøarbejde og samtidig 

have et særligt fokus på sortering af affald med 

henblik på, at sikre, at så meget af affaldet som 

muligt bliver genanvendt.

Samme antal tilsyn,  
færre håndhævelser
I 2018 har Brøndby Kommune udført i alt 124 

miljøtilsyn fordelt på 120 virksomheder. 

44 af tilsynene var basis tilsyn, som er grundige 

tilsyn, hvor miljømedarbejderen gennemgår 

alle virksomhedens miljøforhold og kortlægger 

mulige forureninger af jord, luft og vand. Derud-

over snakker vi med virksomhederne om, hvor 

deres arbejde skal give risiko for forurening.

Miljøafdelingen benytter sig samtidig af mu-

ligheden for at vejlede virksomhederne, når vi 

alligevel er på virksomheden.

I 2018 udførte vi ca. samme antal tilsyn som i 

2017. Tilsynene var i højere grad rettet mod af-

faldsforholdene på nyere, mindre virksomheder, 

som vi ikke tidligere har besøgt. Dette er en del 

af forklaringen på de lidt færre håndhævelser 

end i 2017. Tendensen til fald i antal håndhæ-

velser gennem de seneste år er dog primært 

et udtryk for, at virksomhederne får bedre og 

bedre styr på miljøforholdene som helhed.

Specielt på de godkendelsespligtige virksom-

heder (listevirksomhederne) sker der typisk 

kun håndhævelser af mindre problemer med 

affaldssortering og oplag af farlige råvarer. 

Disse virksomheder har generelt godt styr på 

deres miljøforhold.

 

Mindre autoværksteder med mekanisk repara-

tion, halter fortsat væsentligt efter alle øvrige 

virksomhedstyper. Denne gruppe har tilsyns-

mæssigt været højt prioriteret i de foregående 

år og vi ser nu også efterhånden en klar bedring 

her. En af branchens udfordringer er, at alle der 

kan skrue på en bil i princippet kan starte et 

autoværksted, og at det i en del tilfælde sker 

En af kommunens største virksomheder REMONDIS A/S er flyttet fra Vibeholmsvej til en større ejendom på Abildager.
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uden viden om miljøkravene til denne type 

virksomheder. 

I 2018 har vi ikke indgivet nogen politianmel-

delser. 

Der blev udstedt 1 forbud mod at anvende en 

utæt olieudskiller. 

Den hyppigste årsag til forurening af jord og 

vandmiljø er mangelfuld opbevaring af farligt 

affald og farlige råvarer. Derfor er det vigtigt, at 

Miljøafdelingen forebygger forurening ved fort-

sat at udføre tilsyn med disse oplag og vejlede 

virksomhederne om hensigtsmæssig måder at 

opbevare farligt affald og farlige råvarer. 

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

somheder er uændret ligesom der fortsat er 

4 maskinværksteder. Maskinværkstederne er 

omfattet af en bekendtgørelse, der giver en 

standardgodkendelse. Derfor er de ikke længere 

omfattet af godkendelsespligten.

Antallet af registrerede autoværksteder er ste-

get lidt i det forløbne år. Stigningen skal dog 

Virksomhedstype Antal virksomheder  
pr. 31/12/17

Antal virksomheder 
pr. 31/12/18

Udførte tilsyn  
(samme virksomhed 

kan godt få flere tilsyn)

Antal besøgte 
 virksomheder

I-mærkede listevirksomheder 2 2 0 0

Øvrige listevirksomheder 16 15 10 9

Maskinværksteder 4 4 2 2

Gebyrpligtige bilag 1 virksomheder 56 56 23 23

Autoværksteder (branchevirksomheder) 49 57 15 10

Renserier 1 1 0 0

§ 42-virksomheder 818 819 70 74

Rideskoler (landbrug) 1 1 0 0

Andet (virksomhed) 224 274 4 4

I alt 1.204 1.229 124 120

Tabel 1. Virksomheder og tilsyn i Brøndby Kommune
Fortsættes side 10 }

nok tillægges, at der i 2018 har været et særligt 

fokus på at opsøge nye virksomheder.

Det må forventes, at der fremover vil blive lidt 

færre af de mindre gebyrpligtige virksomheder 

i takt med at ejendomme i Kirkebjerg egnet 

til værkstedsaktiviteter omdannes/nedrives 

til fordel for boliger. Hidtil har nedgangen i 

Kirkebjerg kunnet opvejes af nyetableringer af 

auto- og håndværksvirksomheder i Ragnesmin-

de og Priorparken, men dette forventer vi ikke 

kan fortsætte ret meget længere, da antallet 

af  egnede ledige lokaler i disse områder er 

faldende.

DE FORSKELLIGE VIRKSOMHEDSTYPER
§ 42 virksomheder reguleres efter Miljø beskyttelseslovens § 42, og er ikke reguleret af en 
nærmere bestemt bekendtgørelse som for eksempel godkendelsespligtige virksomheder. 

Det kan være butikker, tandlæger, supermarkeder, restauranter og kontorvirksomheder. § 42 virksom-
heder 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 affalds-
håndterende virksomheder. 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 bekendt-
gørelse. 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 
bekendtgørelse 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 miljø-
tilsyn minimum hvert 6. år og er omfattet af brugerbetaling.
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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 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 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 efterkommet. Ved alvorlige 
tilfælde kan et ulovligt forhold føre direkte til en politianmeldelse.

} Fortsat fra side 9

Virksomheder og affald
Der er en øget opmærksomhed i samfundet 

på, at affald bliver genanvendt mest muligt. 

Det betyder også, at der løbende bliver indført 

en del ny lovgivning på affaldsområdet. Derfor 

har vi et øget fokus på affald på vores tilsyn. 

Alle virksomheder producerer affald. Derfor 

Håndhævelser 2017 2018

Henstillinger 15 10

Påbud 2 1

Forbud 0 1

Indskærpelser 41 27

Politianmeldelser 1 0

I alt 59 39

Tabel 2. Håndhævelser i forbindelse med tilsyn

kommer vi på affaldstilsyn på alle typer virk-

somheder, Ikke kun dem vi skal komme på 

ifølge loven.

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.

Eksempelvis skal der rives højhuse ned i Brøndby 

Strand, her vil vi følge op på, at byggeaffaldet 

og indholdet af farlige stoffer håndteres for-

svarligt.
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Gør affaldssortering på 
arbejdspladsen lettere med 
piktogrammer
Kontorpapir, madaffald, tonere fra printere, plastikfolie, byggeaffald… hver dag genereres masser af 
affald på arbejdspladsen. Dansk Affaldsforening har udviklet et piktogramsystem som bruges til at lette 
affaldssorteringen og sikre, at det er den samme visuelle kommunikation man møder, både hjemme og 
på arbejdet.

Af Nina Nagskov Jørgensen, Dansk Affaldsforening

Affaldssortering er en stor gevinst for miljøet, 

for når affaldet genanvendes, indgår det i 

et kredsløb, hvor ressourcerne bruges igen. 

Ligesom det affald, der genereres i hjemmet, 

kan affaldet fra arbejdspladsen genanvendes, 

hvis det sorteres i de rigtige fraktioner. Dansk 

Affaldsforening har i samarbejde med KL og 

Miljøstyrelsen udviklet det fælles piktogram-

system til affaldssortering, der foruden at blive 

brugt til mærkning af affaldsbeholdere ved 

husstande og til skilte på genbrugspladser, også 

i stigende grad bruges af virksomheder til intern 

affaldssortering. 

Piktogrammer sikrer ensartet 
kommunikation  
Piktogramsystemet består af 89 piktogrammer 

til affald, der hentes ved husstanden eller 

arbejdspladsen eller afl everes på genbrugsplad-

sen. Formålet med det fælles piktogramsystem 

er ensartet kommunikation; som borger skal 

man møde det samme piktogram for affald, 

uanset hvor man befi nder sig; i hjemmet, på 

arbejdspladsen, i det offentlige rum eller noget 

helt fjerde.

Systemet blev udviklet i 2017, og er siden blev 

udvidet. I skrivende stund anvender mere end 

60 kommuner allerede piktogramsystemet, 

og fl ere følger trop i løbet af de næste par år. 

Brøndby Kommune er i gang med en løbende 

udskiftning af de gamle piktogrammer til de 

nye.

Affaldssortering på arbejdspladsen 
er vigtigt
Piktogramsystemet bruges allerede af adskillige 

virksomheder i Danmark til intern affaldssor-

tering, fx har Netto og Banedanmark taget 

systemet til sig. Det hjælper medarbejderne til 

at sortere affaldet korrekt, så virksomhedens 

Affaldssortering på arbejdspladsen sikrer, at affaldet kan genanvendes. Det fælles 
piktogram system, der bruges af Brøndby Kommune, hjælper med arbejderne til at sortere 
korrekt, og sikrer samtidigt ensartet affalds kommunikation.

Fortsættes side 12 }



12

Kan din virksomhed 
uddanne flere?
Arbejdsgivere, der overstiger deres mål for elever, kan få bonus. 
De arbejdsgivere, der ikke lever op til deres mål, skal betale et bidrag 
til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Af Eva Gottlieb, 
Brøndby Kommune

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik 

i 2016 en trepartsaftale om tilstrækkelig og 

kvalifi ceret arbejdskraft og praktikpladser. Det 

er en aftale, der belønner arbejdsgivere, som 

uddanner elever fra erhvervsuddannelserne.

Den nye praktikpladsordning er sat i verden 

for at sikre, at der også fremover er erhvervs-

uddannede inden for alle faggrupper. Hvert 

år i april får arbejdsgivere, der er omfattet af 

Praktikplads-reglerne et mål for, hvor mange 

elever, de skal ansætte inden året er gået.

Hvad kan I gøre som virksomhed?
• Kortlæg, hvor I beskæftiger faglærte i dag – 

og om I er med til at uddanne på alle jeres 

områder.

• Vurder, hvor I har brug for faglærte også 

fremover – og om I kan være med til at 

uddanne dem, I har brug for – også på nye 

områder.

• Kontakt erhvervsskolen – eventuelt flere 

skoler – for at høre, hvilke uddannelser der 

kan være relevante for jeres virksomhed.

• Overvej at gå sammen med andre virksom-

heder om at tiltrække og uddanne lærlinge/

elever.

• Bliv godkendt som praktikpladssted - kontakt 

erhvervsskolen eller det faglige udvalg.

Læs mere om Praktikplads-AUB på virk.dk: 

https://indberet.virk.dk/arbejdsgivernes-uddan-

nelsesbidrag/aub-bidrag, hvor du blandt andet 

kan få svar på spørgsmål som:

•  Hvordan kan jeg se, om min virksomhed er 

omfattet af reglerne?

•  Hvordan udregner jeg antallet af elever og 

lærlinge, jeg skal have på et år?

•  Hvor mange point giver hver elevtype?

•  Hvornår det er det bedste tidspunkt at oprette 

en praktikplads?

•  Hvordan tiltrækker jeg de rette kandidater?

•  Hvorfor bør jeg overveje at ansætte elever, 

trainees og lærlinge?

} Fortsat fra side 11

Er jeres virksomhed interesseret i at 
høre mere om det fælles piktogram-
system, så kontakt projektleder i Dansk 
Affaldsforening Nina Nagskov Jørgen-
sen på nnj@danskaffaldsforening.dk 
eller 7231 2076. 

affald kan genanvendes. Dansk Affaldsfor-

enings direktør, Charlotte Fischer, er glad for 

udviklingen:

”I Dansk Affaldsforening vil vi gøre affaldssor-

tering nemmere. Derfor er det meget positivt, 

når virksomheder bruger piktogrammer til deres 

affaldssortering og på den måde sikrer god 

affaldskommunikation til medarbejderne” siger 

Charlotte Fischer. 

Foruden intern affaldssortering er fl ere virksom-

heder også begyndt at vise interesse for at bruge 

piktogrammerne på deres emballager. Som den 

første virksomhed har fødevareproducenten 

Naturli’ i starten af 2019 lanceret en emballage 

med et piktogram på. Det skal gøre det lettere 

for forbrugeren at affaldssortere den tomme 

emballage korrekt og på den måde sikre, at 

plastikken bliver genanvendt.
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” Hele 48% af boligerne i Brøndby Kommune 
er belastede af trafikstøj.

Borgerne i Brøndby har vist stor 
interesse for støjhandlingsplan 
20182023 og Brøndby Kommune 
har modtaget 50 høringssvar til 
planen. 

Af Anne Thane Christensen,  
Brøndby Kommune

Det er ingen hemmelighed, at det støjer i Brønd-

by. Tre store motorveje krydser gennem vores 

kommune - Motorring 3, Holbækmotorvejen og 

Køge Bugt Motorvejen. For mange virksomhe-

der er det netop adgangen til motorvejsnettet, 

der gør det attraktivt at slå sig ned i Brøndby 

Kommune. På den anden side betyder trans-

porten støj og gener for borgerne.

For at mindske støjen fra motorvejene har Tek-

nik- og Miljøforvaltningen, i samarbejde med 

Vallensbæk og Hvidovre Kommune, i januar 

2019 sendt en ansøgning til Vejdirektoratet 

om at sætte hastigheden ned på Holbækmo-

torvejen og Køge Bugt Motorvejen fra 110 km/t 

til 90 km/t. Hastighedsnedsættelsen vil kunne 

mindske støjen fra motorvejene med ca. 1.8 dB. 

Vi afventer nu svar fra Vejdirektoratet.

Og netop støj fra motorvejene fyldte meget i 

høringssvarene. Hele 32 høringssvar ud af 50 

handlede om én eller flere af motorvejene. Sam-

tidig peger mange på, at hastighedsnedsæt-

telse på vejene kan være en løsningen. Andre 

løsningsforslag er opsætning af støjskærme/

volde og udlægning af støjreducerende asfalt. 

Støj begrænser mulighederne for 
byudvikling
I følge planloven må kommunen ikke planlægge 

for støjfølsom anvendelse (fx nye boliger og 

institutioner) i støjbelastede områder, uden 

samtidig at sikre, at det er muligt at støjskærme 

Stor interesse for den nye 
støjhandlingsplan

tilstrækkeligt. Det vil sige, at alle nye boligpro-

jekter skal overholde Miljøstyrelsens vejledende 

grænseværdier for vejstøj på 58 dB.

I en kommune som Brøndby giver det store 

udfordringer for byudviklingen, da der er 

meget få steder, hvor støjen ikke overskrider 

grænseværdierne. Det er for eksempel nød-

vendigt at indtænke støjreducerende løsninger, 

når Sportsbyen skal udvikles. Hele området er 

nemlig kraftigt belastet af støj fra Motorring 3. 

Prioritering af støjreducerende tiltag
Hele 48 % af boligerne i Brøndby Kommune 

er belastede af trafikstøj over den vejledende 

grænseværdi på 58 dB. Brøndby Kommune 

er i gang med at kortlægge de kommende 

års støjreducerende initiativer. Resultatet af 

kortlægningen bliver et handlingskatalog, som 

skal danne grundlag for prioriteringen af de 

kommende års arbejde med at nedbringe støj 

i kommunen. Vi forventer at kortlægningen er 

færdig den 1. marts 2019.   

Endelig godkendelse af planen
Brøndby Kommune forventer, at Støjhand-

lingsplan 2018-2023 bliver endelig godkendt 

af Kommunalbestyrelsen den 13. marts 2019. 

Kortet viser 
resultatet af 
den nyeste 
støj kort-
lægning  
fra 2017.  
På kortet ses 
det tydeligt, 
at det specielt 
er de tre store 
motorveje, 
der er årsag 
til trafikstøjen 
i Brøndby 
Kommune.
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Rema 1000 modtager Brøndby Kommunes pris som Årets Virksomhed 2018 for at vise socialt ansvar,  
og hjælpe især kommunens unge borgere med at komme i job eller uddannelse.

Af Eva Gottlieb, Brøndby Kommune

Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune 

uddeler hvert år en pris til en virksomhed, 

der har påtaget sig et ekstraordinært socialt 

ansvar i samarbejde med Brøndby Kommune. 

Årets prismodtager – Rema 1000 Brøndby 

Strand – blev fejret ved en festlig overrækkelse 

af prisen i Rema 1000s egen butik i Brøndby 

Strand Centrum. 

Her fik Brøndbys borgmester og beskæftigel-

sesudvalg lejlighed til at takke købmand Tho-

mas Hvid og hans medarbejdere i Rema 1000 

Brøndby Strand. 

”Rema 1000 fortjener stor ros og anerkendelse 

for deres engagement og sociale ansvar. Jeg 

er stolt af, at vi kan samarbejde med de lokale 

virksomheder om at give vores ledige borgere en 

mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet 

eller i uddannelsessystemet,” siger borgmester 

Kent Magelund. 

Rema 1000 i Brøndby Strand har et tæt sam-

arbejde med Jobcenter Brøndby, hvor flere 

borgere har været i virksomhedspraktik eller 

andre former for forløb som en del af deres 

uddannelse. 

Samarbejde er centralt
Kent Magelund fremhævede i sin tale, at alle 

i Rema 1000 er med til at løfte en stor og 

betydningsfuld opgave. Ikke blot købmand og 

kontaktperson Thomas Hvid, men alle medar-

bejdere. 

”Thomas – du er en ægte sjæl. Og du har en 

stor tro på, at de unge ledige kan komme videre 

i retning af beskæftigelse eller uddannelse. 

Rema 1000 i Brøndby Strand 
blev Årets Virksomhed 2018

Samtidig engagerer du dig i de unges sociale 

liv, og du giver dem gerne gode råd. Men det 

betyder også meget, at alle medarbejdere i 

butikken tager så godt imod de unge, så de 

føler sig velkomne, og hurtigt bliver en del af 

hverdagen her i butikken. Hos jer er indstillingen 

til socialt ansvar nemlig den, at det ikke kun er 

en idé, men en holdning der skal ses og mærkes 

i hele butikken”. 

Thomas Hvid gav hurtigt rosen videre til sine 

medarbejdere: 

”Jeg er bare toppen af kransekagen. For det er 

fint, at jeg gerne vil hjælpe. Men det, der gør 

mig rigtig stolt over at modtage denne pris er, 

at mine medarbejdere er med på at ville gøre 

en forskel. For det er dem, der løfter en stor 

opgave i hverdagen og sørger for, at alle føler sig 

velkomne”, sagde købmand og prismodtager 

Thomas Hvid. 

Thanyalak, der arbejder i Rema 1000 i et 

EUG-forløb, som er en uddannelse til butiks-

medhjælper og Charlotte, der er i virksomheds-

praktik, er da også begge enige om, at de er 

blevet taget rigtig godt imod: 

”Vi er som én stor familie, og vi bliver betrag-

tet som ligemænd. Her hjælper vi alle sam-

men hinanden, hvad enten man er fastansat 

medarbejder eller i virksomhedspraktik eller 

under uddannelse”, siger de to piger samstem- 

 mende. 

Kent Magelund lagde ikke skjul på, at virksom-

På billedet ses Liam, Christian, Tonny, købmand Thomas Hvid, borgmester Kent Magelund, 
Tina, Thanyalak og Charlotte ved prisoverrækkelsen, der foregik i Rema 1000 i Brøndby 
Strand.



} Fortsat fra side 14

15

God sortering af affald i 
virksomhederne
Miljøafdelingen gennemførte i efteråret en kampagne, som handlede om erhvervsaffald med fokus på 
virksomheder, hvor vi normalt ikke kommer på tilsyn. Vi besøgte i alt 64 virksomheder og boligselskaber.

Af Jens Murmann, Brøndby Kommune

Vi har erfaring med, at vi med vores kampagner 

har mulighed for at gøre en forskel for miljøet 

– kampagnerne giver os mulighed for at sprede 

budskaber og tage miljømæssige problemstil-

linger op på virksomheder m.m., hvor vi ellers 

ikke kommer på tilsyn. 

Vi er kommet langt med sortering
Alle virksomheder producerer affald. Desuden 

er der en øget opmærksomhed i samfundet på, 

at affald bliver genanvendt mest muligt. Derfor 

valgte vi, at den ene af vores tilsynskampagner 

i 2018 skulle være affaldstilsyn.

Formålet med kampagnen var at øge virksom-

heders viden om deres affald og affaldssortering 

og at hjælpe virksomhederne med at lave løs-

ninger, der er værdiskabende for virksomheden 

selv og for samfundet.

Hos virksomhederne var affaldssorteringen 

generelt i orden. De fleste virksomheder har en 

velfungerende affaldsordning - ofte i samarbej-

de med udlejere og naboer. Nogle virksomheder 

kan have problemer med at få sorteret deres 

affald helt grundigt nok, selv om medarbejderne 

har mulighederne. Der er også virksomheder, 

der mangler enkelte fraktioner for helt at være 

i mål med at få sorteret affaldet så grundigt, 

som lovgivningen stiller krav om.

Det er vores erfaring, at det godt kan betale 

sig at gå sammen om sorteringsordninger med 

naboer fx i samme bygning. Det kan både spare 

plads og brændstof i form af fælles tømninger.

Affaldsområdet er under fortsat udvikling og 

derfor vil vi fortsat have fokus på det både i vo-

res almindelige tilsyn og i fremtidige kampagner.

hedernes indsats er helt afgørende, hvis den 

kedelige kurve med en alt for høj ungdomsle-

dighed skal knækkes. 

”Det er en mærkesag – ikke bare for vores 

beskæftigelsesudvalg – men for hele Kommu-

nalbestyrelsen. Her er vi meget optaget af, at 

alle vores unge skal have en uddannelse eller 

job, så de kan blive en del af fællesskabet på 

arbejdsmarkedet. Så det er vi i fuld gang med at 

ændre på med en række initiativer og spænden-

de nye samarbejdsformer. Men som sagt. Det 

er jer virksomheder, som er den allervigtigste 

samarbejdspartner”. 

Tak til alle indstillede
Rema 1000 i Brøndby Strand er heldigvis ikke 

den eneste virksomhed i Brøndby, der påtager 

sig et ekstraordinært socialt ansvar. Det er de 

øvrige virksomheder og institutioner, der har 

været indstillet til Årets Virksomhed 2018 et 

godt udtryk for. Det drejer sig om: 

• Stand Out Media

• Ældrecentret Æblehaven

• Børnehuset Påfuglen

• Ældrecentret Nygårds Plads

• Værestedet Strandstuen

• Klinisk Tandteknik

• SP-Ejendomsservice

• Hoffmann A/S
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Nu er det slut med 
at betale erhvervs
affaldsgebyr 

Af Henrik PuukkaSørensen,  
Brøndby Kommune

Det indebærer, at nogle af de kommunale op-

gaver, der hidtil er blevet finansieret via dette 

gebyr, fremover skal finansieres på en anden 

måde. En del skal dækkes af bloktilskud fra 

staten, mens arbejdet med konkrete anvisninger 

af erhvervsaffald og jordflytninger for erhverv 

skal dækkes af nye gebyrer. Dette skyldes, at 

en skattefinansiering af disse opgaver ikke 

passer med princippet om, at forureneren selv 

skal betale. 

Det er endnu ikke klart, hvordan det kommer 

til at foregå, men Energistyrelsen er ved at 

udarbejde nye regler om den fremtidig gebyr-

finansiering af disse opgaver. 

Brøndby Kommune, Park Allé 160, 2605 Brøndby

Folketinget har besluttet, at kommunerne fra og med 2019 ikke 
længere må opkræve et generelt administrationsgebyr for affald fra 
virksomheder.


