TIL VIRKSOMHEDER I GLOSTRUP KOMMUNE

AVISEN
NYHEDER OM MILJØ OG ERHVERV
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Miljøtilsyn i 2019
Er I udvalgt til at få tilsyn på virksomheden i år? Glostrup Kommune fører tilsyn med miljøforhold
på lokale virksomheder. Her kan I se, hvilke virksomheder, vi har planlagt tilsyn på i løbet af 2019.
Af Center for Miljø og Teknik,
Glostrup Kommune

Kampagnetilsyn med store olietanke,
varelevering og madaffald
I år vil vi gennemføre tre tilsynskampagner.

Hvert år skal vi som miljømyndighed føre tilsyn

Foruden de to lovpligtige kampagner med fokus

med et antal lokale virksomheder, der har

på store olietanke og støj fra varelevering, har

egentlig produktion eller arbejder på en måde,

vi også planlagt en kampagne med fokus på

der kan påvirke miljøet. Samtidig skal vi udføre

madaffald i storkøkkener, kantiner mv. Madaf-

to tilsynskampagner, der kan omfatte både

faldskampagnen omfatter ingen tilsynspligtige

tilsynspligtige og andre virksomheder.

virksomheder. Se mere om kampagnerne på
de næste sider.

Basistilsyn på 17 virksomheder
I 2019 vil Glostrup Kommune udføre i alt 17

Akutte og andre tilsyn

basistilsyn på tilsynspligtige virksomheder, hvor

Udover de planlagte tilsyn foretager vi hvert

vi gennemgår deres samlede miljøforhold. Et

år en række ikke-planlagte tilsyn. Det sker ek-

basistilsyn vil altid omfatte mindst ét fysisk

sempelvis i forbindelse med oliespild eller andre

tilsyn men kan også bestå af flere tilsynsbesøg

akutte miljøuheld. Desuden tager vi også på

samt en gennemgang af virksomhedens do-

tilsyn, hvis der åbner en ny tilsynspligtig virksom-

kumenter for egenkontrol, tømningsattest for

hed i kommunen, eller vi modtager klager over

olieudskiller mv.

for eksempel støj eller lugt fra en virksomhed.

MILJØTILSYN 2019
Basistilsyn
- Glostrup Genbrugsstation
- Glostrup Krematorium
- Croma
- NCC
- Glostrup Apoteks produktionsafdeling
- Dejan Auto
- Autoværksted Paul Bergsøes Vej
- Freseco Auto
- Granzow
- L.H.S.
- Leif M. Jensen
- Mo's Auto
- Q8 Danmark
- Xylem
- Jan Nygaard
- BRDR-auto
- CPH Steel
Kampagne (madaffald)
- Glostrup Park Hotel
- Danske Bank
- DAKO
- Udvalgte restauranter
Kampagne (støjsvag varelevering)
- Unibrew
- Lidl
- Netto
- Spar
Kampagne (olietanke)
- Danske Bank
- Petro
- Glostrup Boligselskab
- Dansk Avistryk
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Tilsynskampagner i 2019
I 2019 gennemfører Glostrup Kommune 3 tilsynskampagner. De har fokus på, at madaffald afleveres til
bioforgasning, og at store olietanke skal inspiceres og overvåges. Derudover vil vi gå i dialog med dagligvarebutikker og leverandører om at minimere støjen fra varelevering ved butikker.
Få afhentet jeres madaffald

Støjsvag varelevering

Som virksomhed er det jeres ansvar at frasor-

Liberalisering af lukkeloven har betydet, at

tere jeres madaffald til bioforgasning. Find en

butikker har åbent flere timer i døgnet, ofte

Madaffald til bioforgasning

indsamlingsvirksomhed eller transportør, der

også i weekenden, herunder om søndagen og

Har din virksomhed køkken eller kantine, der

kan afhente og bortskaffe jeres affald til en god-

om aftenen. Samtidig har kunderne forventnin-

producerer mad til mange mennesker, skal I

kendt modtager på: www.affaldsregister.ens.dk

ger om at kunne handle på alle tider af døgnet,

Af Glostrup Kommune,
Center for Miljø og Teknik

når det passer ind i familiernes dagligdag,

huske at sortere madaffaldet fra jeres restaffald.
Madaffald skal nemlig ikke til forbrænding

Store olietanke

ligesom de har forventning om friske varer på

sammen med madpapiret og juicekartonen.

Er jeres olietank på 6.000 liter eller derover,

hylderne.

gælder der særlige regler for den. Store olieMadrester bliver til energi og gødning

tanke har ikke sløjfningsterminer, og de må

Der er derfor fra detailhandel- og transport-

Madaffald skal afleveres til bioforgasning og

godt renoveres. Men arbejdet skal udføres af

branchen ønske om i stigende grad at kunne

efterfølgende kompostering. Derved udnytter vi

sagkyndige, og tankene er omfattet af krav til

levere varer i flere af døgnets timer for løbende

både energi og næringsstoffer i affaldet. Biogas

blandt andet inspektion og tæthedsprøvning.

at kunne sikre tilstrækkelige forsyninger. Varelevering i kan dog også give udfordringer i forhold

er fleksibelt. Det kan lagres og har flere anvendelser. Biogas kan fx bruges som drivmiddel i

For at holde fokus på de store olietanke, fører

til naboer til butikker, som kan blive generet af

tung transport, ligesom det kan opgraderes og

vi i 2019 en tilsynskampagne ved en række

støjen fra aflæsning af varer, varebiler mv.

sendes ud på naturgasnettet.

virksomheder, der har aktive olietanke over
6.000 l.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning om
støjsvag varelevering. I den forbindelse vil Glo-

Afgasset madaffald rummer både kulstof og
næringsstoffer som fosfor, kvælstof og kalium.

Vi kommer på besøg og gennemgår vedligehol-

strup Kommune gå i dialog med leverandører

Det er vigtige næringsstoffer, som ville gå tabt

delse og egenkontrol for de enkelte tanke med

og dagligvarebutikker om mulighederne for

i forbrænding. Ved at sprede den afgassede

fokus på inspektioner, tæthedsprøvninger og

at levere eller få leveret varerne så støjsvagt

biomasse på landbrugsjord, bliver de tilbageført

beholdningskontrol efter reglerne i Olietanks

så muligt.

jorden. Derved er madaffaldet med til at mind-

bekendtgørelsen.

ske udpining og bevare jordens frugtbarhed.
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Følg byggeriet af letbanen
i Glostrup, og se trafik
situationen netop nu
På Glostrup Kommunes hjemmeside kan du følge med i byggeriet
af letbanen gennem Glostrup. Der er oversigter over igangværende
arbejder, lige som du kan læse det omfattede baggrundsmateriale på
projektet. Du kan selvfølgelig også holde dig opdateret på de trafikale
konsekvenser, det store anlægsprojekt uundgåeligt vil få i perioder
frem mod åbningen i 2025.
Og så kan du naturligvis læse mere om letbanen på Hovedstadens
Letbanes egen hjemmeside www.dinletbane.dk.

På hjemmesidens forside skal du klikke på
nyhedsboksen "Trafikken lige nu".

På siden "Letbanen og trafikken" kan du
orientere dig om aktuelle vejarbejder, du
kan få en visning af trafiksituationen på
væsentlige strækninger i Glostrup netop nu
og du kan se hvor der er anlægsaktiviteter
lige nu.
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På siden "Anlæg af letbane" kan du følge
arbejdet og se hvor langt, de forskellige
etaper gennem Glostrup er kommet. Du kan
også læse om de forskellige typer opgaver
projektet består af.
På siden "Værd at vide om letbanen" kan
du læse hele det store baggrundsmateriale
med tegninger, miljøundersøgelser og
ekspropriationsproces.

Lovnyt
relse, der med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven

§ §§

regulerer den miljømæssige håndtering af langt

Mindre miljøbelastende affalds

størstedelen af affaldsmængderne, er blevet

håndteringsvirksomheder – nye regler

ændret.

Miljøstyrelsen har sendt Bekendtgørelse om

Nye bekendtgørelser på
affaldsområdet
Affaldsbekendtgørelsen, der er den bekendtgø-

§

miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i ofDet er ”Bekendtgørelse nr. 1759 om affald af

fentlig høring med frist for høringssvar mandag

den 27. december 2018”, der nu er den gæl-

den 15. april 2019.

dende bekendtgørelse på området.
Bekendtgørelsen fastsætter regler om anmelÆndringen i forhold til den gamle bekendt-

delse af etablering, udvidelse, ændring og

gørelse består i, at dele af bekendtgørelsen er

om drift af affaldshåndteringsvirksomhed.

flyttet til en ny bekendtgørelse: ” Bekendtgø-

Bekendtgørelsen omfatter mindre miljøbela-

relse nr. 1753 af den 27. december 2018 om

stende godkendelsespligtige virksomheder, der

affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.”

i dag er omfattet af en række K-listepunkter på
bilag 2 til Bekendtgørelse om godkendelse af

Der er tale om en ren opdeling af den tidligere

listevirksomhed.

affaldsbekendtgørelse, og der er således ikke
tale om betydelige ændringer af indholdet.

Med den nye affaldshåndteringsbekendtgørelse tages disse virksomheder ud af listen over

Ændringen af bekendtgørelsen har baggrund i

godkendelsespligtige virksomheder og under-

Ny bekendtgørelse om støj

en resortopdeling mellem Miljø- og fødevaremi-

lægges krav i den nye bekendtgørelse. Dette

fra vindmøller

nisteriet og Energi-, Forsynings-og Klimaministe-

medfører, at de berørte virksomheder i fremti-

Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller er re-

riet foretaget i juni 2015. Ved denne opdeling

den alene skal anmelde deres aktiviteter efter

videret. Den nye bekendtgørelse trådte i kraft

varetager Miljø- og Fødevareministeriet fortsat

reglerne i den nye bekendtgørelse i stedet for at

den 13. februar 2019.

den del af reguleringen, der vedrører krav til

ansøge om en individuel miljøgodkendelse som

sikring af miljøet, genanvendelse m.m. Energi-,

hidtil. Bekendtgørelsen bygger overvejende på

Bekendtgørelsen er blevet ændret på baggrund

Forsynings- og Klimaministeriet overtog de reg-

eksisterende standardvilkår i bekendtgørelse om

af en række EU-domme. Bekendtgørelsen er i

ler, der regulerer de strukturelle og økonomiske

standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

samme forbindelse revideret med mindre tek-

rammer for affaldssektoren og regler om for-

niske ændringer.

syningskapacitet til destruktion af farligt affald

Det overordnede formål med bekendtgørelsen

og forbrændingssektoren.

er at opnå byrdelettelser i forhold til det gælden-

De gennemførte ændringer er bl.a.: Styrket

de system og at reducere sagsbehandlingstiden,

regulering af tydeligt hørbare toner, differen

Begge bekendtgørelser er trådt i kraft den 1.

så virksomheder hurtigere kan etablere sig,

tiering mellem lydisolationstal for sommerhus-

januar 2019.

ændre eller udvide. I stedet for at ansøge og få

områder og for almindelige boliger og justering

individuel miljøgodkendelse skal virksomheden

af beregningsmetode for lydudbredelse over

anmelde sig og kan herefter gå i gang efter 6

vand.

Kilder: Miljøstyrelsen og Energistyrelsen.

§§ §

uger, hvis myndigheden ikke har indsigelser
mod det anmeldte.

Bekendtgørelse nr.135 om støj fra vindmøller
af den 7. februar 2019.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk
Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk
Fortsættes side 6

}
5

Kort nyt
Plastdirektiv på vej – stop for engangsplast
Der er opnået enighed om et forslag til plast-

vurderes, at forbuddet vil nedbringe mæng-

betale for indsamling og affaldsbehandling af

direktiv mellem EU-medlemslandene, EU-par-

derne af plastaffald på de europæiske strande

deres produkter.

lamentet og EU-kommissionen. Plastdirektivet

med omkring 17 procent. Direktivet indeholder

indeholder regler, der forbyder engangsbestik,

også regler om, at producenter og importører

Direktivet forventes formelt at blive vedtaget i

engangstallerkner, vatpinde, og sugerør af plast.

af cigaretfiltre, engangskopper, fødevarebehol-

løbet af foråret 2019.

Desuden indeholder det regler om, at plastlåg

dere, indpakningsposer, vådservietter, balloner

på flasker og kartoner skal sidde fast på embal-

og fiskeredskaber med indhold af plastdele får

Kilde: Miljøstyrelsen,

lagen, så plastlåget ikke smides i naturen. Det

et producentansvar, og skal være ansvarlig for/

www.mst.dk

}

Fortsat fra side 5

Lovnyt

fortsat

§ §§

Vejledning om håndtering af

Vejledningen findes på: https://mst.dk/me-

Vejledning om håndtering af bygge- og an-

bygge- og anlægsaffald

dia/169578/vejledning-om-haandtering-af-byg-

lægsaffald, Miljøstyrelsen, 1. udgave, december

Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning om

ge-og-anlaegsaffald.pdf.

2018.

håndtering af bygge- og anlægsaffald. Byggeog anlægsaffald udgør ca. en tredjedel af den
samlede affaldsmængde i Danmark.
Vejledningen beskriver, hvordan byggeaffaldet
håndteres korrekt, så man undgår skader på miljøet og sundheden og sparer på ressourcerne.
Håndteringen af bygge- og anlægsaffald
foregår i følgende fire trin, som vejledningen
gennemgår:
• Gennemgang af bygningen og klassificering
• Anmeldelse
• Sortering
• Efterfølgende håndtering: Behandling og
bortskaffelse
Vejledningen er især målrettet til bygherrer,
entreprenører, håndværkere og kommuner.

§§ §
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Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Folketinget aftaler samarbejde om plastik
Alle Folketingets partier er enige om, at mindre

plan ”Plastik uden spild” i december 2018.

at parterne løbende skal drøfte reduktion af

plastik skal gå til spilde, og at plastik skal gen-

Den samarbejdsaftale, som netop er indgået,

plastikforurening, mere genanvendelse og

anvendes i vidt omfang. Partierne har indgået

medfører bl.a. en øget opmærksomhed på bæ-

cirkulær økonomi.

en samarbejdsaftale om plastik.

redygtigt design af plastikemballage, reduktion
af forbruget af kildevand på flaske samt styrket

Regeringen præsenterede sin plastikhandlings-

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

viden om mikroplast. Aftalen fastlægger også,

Giftinformation - UFI-koder på etiketten
Formålet med reglerne er, at Giftinformatio

fare. Det er importører og downstream-brugere,

Med de nye regler vil der blive indført en såkaldt

nerne skal kunne give øjeblikkelig vejledning

der skal indberette (downstream brugere er

Unique Formula Identifier (UFI). UFI-koden er en

i nødsituationer ved uheld med kemiske blan

f.eks. virksomheder, der fremstiller vaske- og

unik kode, der entydigt sammenkobler oplysnin-

dinger.

rengøringsmidler, maling, lim, legetøj, elektro-

gerne indberettet om den specifikke blanding.

nik eller møbler).
UFI-koden kommer til at skulle fremgå tydeligt

Kommissionens forordning (EU) 2017/542 af
22. marts 2017 indeholder reglerne om indbe-

Indfasningen af reglerne i forordningen vil ske

af etiketten, så den let kan findes i en nødsitua-

retning af giftige indholdsstoffer til de nationale

trinvist. Således er den første frist for indbe-

tion. Giftlinjen kan ved indtastning af UFI-koden

Giftinformationer – i Danmark Giftlinjen. Ind-

retning den 1. januar 2020 for blandinger, der

let finde frem til blandingens sammensætning

beretningerne gælder blandinger, der er klas-

markedsføres til forbrugere.

og vejlede ved opkald.

sificerede farlige pga. sundhedsfare eller fysisk

Kilde Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Muligt dansk forbud mod fluorerede stoffer i pap og papir
til fødevarer
Muffinforme, poser til mikroovnspopcorn,

Miljøministeriet påtænker at indføre et dansk

ny risikovurdering af de to fluorstoffer PFOS

pizzabakker og andet pap og papir til fødevarer

forbud mod disse stoffer. Forbuddet skal gælde,

og PFOA. EFSAs konklusion var, at mennesker

kan indeholde organiske, fluorerede forbindel-

indtil der kommer EU-regulering af stofferne.

kan tåle langt mindre af de to stoffer end

ser. Det er stoffer, som kan bruges til at gøre

Fødevarestyrelsen har længe frarådet at bruge

hidtil antaget, før der er en risiko for negativ

materialer fedt- og vandafvisende. Men stof-

organiske, fluorerede forbindelser i fødevare-

påvirkning.

ferne er svært nedbrydelige, og nogle af dem

kontaktmaterialer, og dele af detailhandlen har

ophobes i dyr og mennesker. Derudover er flere

frivilligt udfaset stofferne.

af stofferne mistænkt for at være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og skadelige for

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,

immunforsvaret.

(EFSA) offentliggjorde i december 2018 en

https://mfvm.dk

Skærpet straf for at sælge ulovligt legetøj
Ulovlige kemikalier i legetøj som squishies, slim

overtrædelser begået med forsæt, men ofte har

og tilsynsmyndigheden får lettere ved at løfte

og bolde har vist, at der er et behov for at kunne

det vist sig vanskeligt at bevise, at nogen har

bevisbyrden. Dermed bliver grundlaget for en

slå hårdere ned på importører og producenter,

overtrådt reglerne med vilje. Med de ændrede

politianmeldelse nemmere.

som sælger ulovligt legetøj. Tidligere har til-

regler er det nu muligt også at straffe, når im-

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,

synsmyndigheden kun kunnet politianmelde

portører og producenter sløser med tingene,

https://mfvm.dk
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Affaldsmærke på emballage
En dansk virksomhed, Naturli’ har som den første mærket sit produkt, så man kan se, hvordan
emballagen skal genbruges.
På bagsiden af emballagen er et piktogram
for ”hård plast”. Piktogrammet er udviklet af
Miljøstyrelsen, Dansk Affaldsforening, KL og
innovationsbureauet futu. Der findes i alt 89
forskellige piktogrammer. Piktogrammerne
blev lanceret i 2017, og 61 ud af landets 98
kommuner bruger i dag piktogrammerne på de
kommunale genbrugsstationer, så man kan se

Kilde: Miljøstyrelsen,

hvilket affald, der skal i containerne.

www.mst.dk

Tilskud til grønne teknologiprojekter
Mange idéer til grønne teknologiprojekter

• Demonstration af miljøteknologiske løs-

Bæredygtige byer, Cirkulær økonomi,

bliver ført ud i livet ved hjælp af tilskud fra det

ninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter)

Udfasning af kemi med negativ påvirk-

Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstra-

- ansøgningsfrist er 20. august 2019 kl. 12.00

ning af natur, miljø, klima og mennesker,
Plastikområdet, Partikelforurening og

tionsprogram (MUDP). Virksomheder kan søge
om støtte til projekter om grøn teknologi. MUDP
har indkaldt ansøgninger for 2019.

• Udvikling-, test og demonstration af nye

Se opslaget for 2019: https://ecoinnovation.dk/

- ansøgningsfrist er 10. maj 2019, kl. 12.00

tilskud/soeger-du-tilskud-under-mudp/aktuelle-opslag/mudp-opslag-2019/

Der er samlet afsat ca. 88 mio. kr. til fordeling
i 2019, og der kan søges tilskud til:

Digitalisering

miljøteknologiske løsninger

MUDP ser i 2019 blandt andet behov for nye innovative løsninger inden for følgende områder:

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Kemiske stoffer i gratis reklamegaver
En fællesnordisk kontrolundersøgelse, støttet

elektriske og elektroniske produkter, legetøj,

Særligt gadgets af blød plast indeholdt ulovlige

af Nordisk Ministerråd, har vist, at 25 procent

tasker m.m.

kemikalier, men også legetøj og elektroniske

af gratis reklamegaver ikke opfylder kravene

produkter indeholdt kemikalier over grænse-

til kemiske indholdsstoffer og/eller mærkning.

Flere end 100 firmaer blev kontrolleret ved

værdierne. Projektet afrapporteres i sin helhed

De undersøgte produkter var kuglepenne,

projektet, der omfattede ca. 250 produkter.

i maj 2019.
Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Klima og landbruget
Danmark skal i 2050 optage lige så meget

i forbindelse med klima- og luftudspillet afsat

om klimaneutralitet i 2050. Partnerskabet vil

drivhusgas, som der udledes. Det fremgår af

90 mio. kr. til forskning i nye klimaløsninger i

bl.a. undersøge, hvordan der kan udvikles en

Energiaftalen fra juni 2018. Her blev det fast-

landbruget.

model for klimaregnskaber på bedriftsniveau.

lagt, at Danmark skal være klimaneutralt. Målet
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Modellen skal være et nyttigt værktøj for den

stiller store krav til alle sektorer – også landbru-

For at nå målene har regeringen, Landbrug &

enkelte landmand og udnytte de data, der

get, hvor det, med de virkemidler man kender

Fødevarer og Økologisk Landsforening indgået

allerede indberettes.

i dag, kan være vanskeligt helt at forhindre

et partnerskab, som skal analysere, hvordan

drivhusgasudledninger fra husdyr og gødning

landbruget konkret kan bidrage til at opfylde

samt sikre optag i jord og skov. Regeringen har

Danmarks reduktionsmål for 2030 og målet

Kilde: Miljø- og fødevareministeriet

Besøg Glostrup Genbrugs
station efter lukketid
Den 2. januar 2019 blev den nye genbrugsstation taget i brug, og de første kunder er begyndt at
benytte sig af både Direkte Genbrug og Ubemandet Åbningstid.
Af Glostrup Forsyning,
Sofie Lauritsen

Særligt ved genbrugsstationen
• Genbrugsstationen er videoovervåget

kontakt til personalet, som herefter skal give

• Overvågningen bruges til at følge op på

accept til indlevering.

De nye muligheder er også en fordel for virk-

eventuelle fejlsorteringer samt kontrol af

somheder. Det er er nemlig nu muligt fx at køre

erhvervsbesøg

forbi tidlig morgen, så traileren kan tømmes
inden dagens arbejde begynder.

UBEMANDET ÅBNINGSTID
For at kunne benytte sig af ubemandet åbnings-

stand, dvs. ikke defekte genstande. Hvis perso-

telefonnummer, der er tilmeldt ordningen

nalet vurderer, at der er tale om affald, som ikke

• I nødsituationer (strømafbrydelse, uheld

egner sig til Direkte Genbrug, skal dette kasseres

m.v.) kan du benytte dig af nødnummeret

af kunden og fordeles ud på genbrugsstationen.

43208049.

Det er personalets beslutning, om kundens

• Luk kun dig selv ind og ud på pladsen. Det

at du registrerer dit mobilnummer. Bemærk,

er dit ansvar, at der ikke er andre, der kører

at kun telefonnumre med "vis nummer" kan

med ind
• Al færdsel sker på eget ansvar. Vi gruser og
salter kun inden for normal åbningstid, så

Tilmelding Erhverv sker via www.glostrupfor-

OBS! Det du afleverer, skal være i god/brugbar

• Adgang til pladserne foregår via det mobil-

tid, skal du tilmelde dig ordningen. Det sker ved

benyttes.

• Større effekter afleveres ved først at tage

effekter egner sig til Direkte Genbrug eller ej.
Glostrup Forsyning har indgået aftale med en
række frivillige foreninger der på skift afhenter
effekterne og afsætter dem i deres butikker.

vær ekstra opmærksom i frostvejr.

KUN KLARE SÆKKE

syning.dk/affald/genbrugsstation/ubemandet-aabningstid/ HUSK at have dit P-nummer

DIREKTE GENBRUG

Du må kun anvende klare affaldssække, når

klar. Du modtager automatisk en kvittering,

På Glostrup Genbrugsstation er det nu også

du skal aflevere affald i sække på genbrugs-

når du har tilmeldt dig. Og senest tre dage

muligt at aflevere ting til Direkte Genbrug. Det

stationen. Der er således ingen adgang med

derefter modtager du en mail med vejledning

betyder, at du har mulighed for at give brug-

affald i sorte sække. Erfaringer viser, at klare

til, hvordan du får adgang.

bare ting og effekter nyt liv. Det kan fx være

sække giver en bedre sortering. Det betyder,

relevant, hvis der udskiftes kontormøbler, eller

at mere affald går til genanvendelse og mindre

et dødsbo tømmes.

til forbrænding, hvilket er godt for miljøet.

Du kommer ind og ud i den ubemandede
åbningstid ved at ringe til telefonnummer:

Affaldet skal være sorteret, inden du kører ind

21858020, når du holder foran porten. Tele-

Indlevering til direkte genbrug

på genbrugsstationen. Hvis du er i tvivl om

fonen giver en ’optaget-tone’ og en tone for

Du kan indlevere effekter til Direkte Genbrug

sorteringen, så kan du spørge personalet på

’forkert-nummer’. Porten åbner herefter.

på følgende måder:

genbrugsstationen.

• Mindre effekter afleveres i de opstillede palle

Ubemandede åbningstider
06 - 08 og 18 - 22 i hverdagene samt 06 - 10

rammer uden for hallen til Direkte Genbrug

Foto: Hans-Henrik Andersen
fra Bernard Arkitektur.

og 18 - 22 i weekenden

Affald der IKKE modtages i den ube
mandede åbningstid
• Farligt Affald
• Eternit
• Asbest
• Direkte Genbrug
• Elektronik

9

Målbevidst indsats for
optimal trafiksikkerhed og
godt arbejdsmiljø hos HCS
giver gode resultater
Kerneydelsen hos HCS er transport, vel at mærke i næsten alle tænkelige varianter. Virksomheden består
af en række forretningsområder, alle inden for transport- og miljøområdet, og med mange biler på vejene
hver dag over det meste af Europa er det derfor naturligt, at trafiksikkerhed og arbejdsmiljø er et stort
fokusområde hos HCS.

Af Peter Krause, Marketing Manager,
HCS A/S Transport & Spedition

Det er HCS’ absolutte fokusområde at undgå
skade på trafikanter eller skader på HCS’ egne
chauffører, når de udfører deres arbejde.
HCS gør en målrettet indsats herfor, og denne
indbefatter moderne materiel, udnyttelse af
moderne teknologi og intern uddannelse.

Spejlplads
HCS har siden 2010 haft deres egen såkaldte
spejlplads. Det vil sige, at hver gang en af HCS’
egne lastbiler er forbi HCS’ hovedkvarter på
en nem og håndgribelig måde kan tjekke og
om nødvendigt justere deres spejle for at sikre
optimal udsyn hele vejen rundt. Her tænkes
særligt på de meget frygtede højresvingsulykker.

Mange HCS lastbiler er udstyret med ekstra kameraudstyr for at højne sikkerheden
yderligere.

Ekstra kameraudstyr
Virksomhedens flakbiler (lastbil konstrueret til at

Ekstra markeringslys

i trin m.m. for at sikre chaufførerne. Derudover

transportere containere), slamsugerbiler og biler

HCS’ flakbiler og biler til dag- og industrire-

er bilerne monteret med ekstra arbejdslys langs

til dag- og industrirenovation, er alle udstyret

novation indkøbt de seneste 3-4 år er alle

siderne på køretøjet for, at chaufføren bedre kan

med bak- og højresvingskamera. De er automa-

udstyret med ekstra retningsvisning, idet alle

se i mørke og dårligt føre.

tiske og bliver aktive, når bilen holder stille eller

markeringslys på højre side blinker med, når

kører med op til 30 km/t. Højresvingskameraet

højre blinklys udløses.

starter automatisk ved at højre blinklys udløses.
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Uddannelse
Alle HCS biler er udstyret med et online fleet

Højresvingskameraet er allerede i dag et krav fra

Ekstra arbejdslys

management system, som giver chaufføren og

mange kommuner, hvis man skal være leveran-

Virksomhedens flakbiler og biler til dag- og

HCS information om chaufførens køremåde

dør på dagrenovation.

industrirenovation er alle eftermonteret med lys

og adfærd.

HCS har senest investeret i en række specialbyggede såkaldte ”lavgulvsbiler” inden for renovationsområdet, hvilket giver en række åbenlyse
fordele inden for arbejdsmiljø og sikkerhed, da
chaufføren ikke skal op i bilen og ned fra bilen,
men kun ind og ud.

Yderligere oplysninger:
Ole Larsen | Tlf.: +45 4342 4100
E-mail: ole.larsen@hcs.dk

HCS er en af Danmarks store transportog miljøvirksomheder med mere end 500
ansatte fordelt på 14 lokationer i 6 lande,
og er en førende leverandør indenfor
hovedområderne Transport & Spedition
og Miljø & Affald.

Ekstra arbejdslys ved fx trappetrin højner
sikkerheden og sikrer et godt udsyn.

Nye ”lavgulvsbiler” på renovations
området sikrer nem ind- og udstigning
for chaufføren.

Informationerne fra systemet kommer til HCS
en gang ugentligt i form af en ledelsesrapport.
Chaufføren får informationerne direkte i bilen
og kan også få dem i en app. Systemet måler
og evaluerer blandt andet chaufføren på køremåde, miljøvenlighed, forudseenhed i trafikken.
Hos flere af HCS’ afdelinger bruges systemet
allerede konstruktivt i samspil mellem chauffører
og ledelse til at uddanne chaufførerne til at bruge bilen på den mest optimale og sikre måde.
Det er hensigten, at HCS på sigt skal benytte
online fleet management systemet på denne
konstruktive måde i endnu flere afdelinger.

Specialbyggede lastbiler med arbejds
miljø og sikkerhed i højsædet
HCS investerer i specialbyggede lastbiler for
at sikre et godt arbejdsmiljø og for maksimal
sikkerhed for både chauffører og for øvrige
trafikanter.
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Så skal der cykles!
Foråret venter lige om hjørnet,
og det er igen tid til at tilmelde
sig Danmarks største motions
kampagne ”Vi cykler til arbejde”!
Af Glostrup Kommune,
Center for Miljø og Teknik

Sidste år slog vi i Glostrup rekord i antal tilmeldte

på landsplan. Jo mere dit hold cykler, jo større

hold og kørte kilometer. 1.307 medarbejdere

chancer har I for at vinde.

– det var 229 km i gennemsnit per deltager –

Ved kampagnens afslutning trækkes der lod om

som lå et godt stykke over landsgennemsnittet

en række præmier – både på nationalt plan og

på 177 km. Måske vi kunne gøre det endnu

blandt holdene og holdkaptajnerne i Glostrup

bedre i år?

Kommune.

Der er hvert fald masser af gode grunde til at

Sådan er I med

deltage. Cykling reducerer sygefraværet og

Sæt et stærkt hold på 4-16 kollegaer og tilmeld

gavner miljøet og mindsker trængslen på ve-

holdet på www.vcta.dk. I kan tilmelde så mange

jene. Cykelturen til og fra arbejde dækker ofte

hold, I vil. Og I kan cykle kort eller langt – det der

det daglige behov for motion og fritiden kan

tæller er, at I cykler til arbejde så mange dage

med god samvittighed bruges på børn, familie

som muligt i maj. Alternativt kan du cykle en

og venner.

del af vejen og kombinere det med tog, bil eller
andre transportmidler resten af vejen.

Masser af præmier på højkant
’Vi cykler til arbejde’ indbyder til både socialt

Kampagnen kører fra den 1.-31. maj, og der

samvær og konkurrence. Som deltager kan

er tilmeldingsfrist den 26. april 2019 på www.

du konkurrere internt med dine kolleger og

vcta.dk. Det koster 60 kr. per medarbejder at

sammen dyste mod andre hold i Glostrup og

deltage.

GLOSTRUP MILJØAVIS udgives af Glostrup Kommune
Avisen er rettet mod virksomheder i Glostrup og udgives 3 – 4 gange om året.
Dens indhold tilrettelægges i et samarbejde mellem Glostrup Kommune og Albertslund,
Brøndby og Solrød Kommuner.
Redaktion: Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik, miljo.teknik@glostrup.dk
Ansvarshavende redaktør: Michael Seifert, michael.seifert@glostrup.dk
Oplag: 490 stk.
Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S. Kailow er certificeret
under følgende internationale standarder: ISO 14001 miljøcertificering,
ISO 9001 kvalitetscertificering, DS 49001 CSR-certificering (den danske udgave
af ISO 26001 for social ansvarlighed) og OHSAS 18001 arbejdsmiljøcertificering.
Kailow er tilsluttet Global Compact.
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fordelt på 142 hold kørte næsten 300.000 km.

