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Agilent Technologies og
Fødevarestyrelsen
løb med præmierne i
"Vi cykler til arbejde"
I maj måned fik 1127 medarbejdere fra virksomhederne i Glostrup ekstra vind i håret og cyklede knap
200.00 kilometer i årets ``Vi cykler til arbejde`` kampagne.
Af Glostrup Kommune,
Center for Miljø og Teknik

Her bliver pladsen på vejene i Glostrup udfordret

Klimaet jubler

endnu mere end nu og så er jeres valg af cykel

Var de mange millioner kilometer i stedet blevet

som transportmiddel ekstra vigtig”.

kørt i bil, havde det også belastet miljøet med
over 1,5 mio. kg CO2. Ved at vælge cyklen frem

Det var ”QA DA-SE Aserne” fra Agilent Tech

Præmien bestod af et gavekort til en økologisk

for bilen har deltagerne i kampagnen således

nologies og ”Jerntronens rekrutter” fra Føde-

restaurant, hvor hele cykelholdet kan få en

både forbedret deres egen sundhed, de har

varestyrelsen, der løb med præmierne i den

hyggelig aften sammen.

nedsat deres sygefravær og har gjort klimaet
en tjeneste.

lokale lodtrækning i årets cykelkampagne `Vi
cykler til arbejde”.

Til sammen har de over 59.000 deltagere i hele
landet cyklet svarende til 233 gange rundt om

De to hold fik overrakt præmien af formanden

jorden og forbrændt kalorier svarende til 2,7

for Miljø-, Teknik-, og Ejendomsudvalget Søren

millioner flødeboller. Sundhedseffekten af de

Enemark (A), som bl.a. sagde: ”Den daglige

mange cykelture kan også omregnes til, at

cykeltur gør rigtig meget både for vores sund-

virksomhederne tilsammen er blevet sparet for

hed, for miljøet og ikke mindst for trængslen

næsten 13.091 sygedage. Det er ikke svært at

på vores veje. Jeg håber, at I vil holde fast i de

forestille sig den positive betydning på bundlin-

gode cykelvaner - særligt i den kommende tid,

jen, det har for både den enkelte virksomhed og

når vi skal igennem en anlægsfase til letbanen.

for samfundsøkonomien som helhed.
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Agilent Danmark har halveret
mængden af madaffald
I kantinen hos Agilent Danmark har de nu i to år arbejdet målrettet på at reducere deres madspild.
Det er de lykkedes med på imponerende vis – blandt andet ved at tænke kreativt i køkkenet.
Af Glostrup Kommune

Det store billede

Derfor er det meget bekræftende, at det faktisk

FN skønner, at 1,3 mia. ton mad går til spilde

kan lade sig gøre at begrænse mængden af

Fra 2017 til 2018 halverede kantinen hos Agi-

hvert år globalt. Det svarer til ca. en tredjedel

madaffald markant i et moderne produkti-

lent Danmark mængden af deres madaffald.

af al den mad, der årligt bliver produceret som

onskøkken. Herunder kan man se nogle af de

Og de har formået at fastholde de gode takter

fødevarer for os mennesker. Der kan ikke herske

konkrete – og også ganske kreative – tiltag, kan-

i 2019. Den succes, synes vi, er værd at dele

tvivl om, at det repræsenterer et kolossalt pres

tinen hos Agilent Danmark har gennemført. Da

med Glostrups øvrige erhvervsliv.

på miljøet.

koncernsproget i Agilent er engelsk, er teksten
på illustrationen også på engelsk.

Behov for øget fødevareproduktion
For at mætte en støt stigende befolkning på
verdensplan, og fordi flere mennesker har råd
til at spise sig mætte, ja, så er der også et stort
behov for at forøge fødevareproduktionen. I
følge FN kan vi begrænse behovet for at producere flere fødevarer med helt op til 60 %,
hvis vi formår at reducere mængden af mad,

Agilent er et ﬁrma, som designer og fremstiller
elektroniske og bioanalytiske måleinstrumenter og udstyr til måling og evaluering. 13.500
medarbejdere fordelt på mange lande. Af dem
arbejder ca. 680 i Agilent Danmark, som har til
huse i Ejby Erhvervsområde her i Glostrup.

der går til spilde. Så det er virkelig noget, der
potentielt kan gøre en forskel.

EHSMS Management Review
Succeeds in decreasing the amount of food waste with 50%
all because of a creative effort by the kitchen staff
The remainder of boiled and fried
vegetables are used for tapenades
and hummus.

Potatoes and beets are washed
and used with the peel. If there is
peel, it can be used for chips.

Small individual portions
reduce wastage.

Broccoli and cauliflower stalks get
grated or fried and use for salads.
A new oven gives the possibility for quick
frying of e.g. chops and beef burgers. Instead
of making too much the meat can quickly be
supplemented.
1
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Management review 2018

Bread leftovers are cooked for bread
porridge, which is used for whole
meal buns.

Kort nyt
Miljøtilstanden i Danmark
Miljøstyrelsen har offentliggjort en digital miljø

grafer og figurer. Her ses udviklingen de sene

tilstandsrapport på Internettet. Her kan man

ste år for f.eks. invasive arter, støjforurening,

løbende finde informationer om, hvordan det

drikkevand, affaldsmængder og meget mere.

står til med miljøet i Danmark. Hjemmesiden

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med

formidler resultater fra undersøgelser og må

informationer og data.

Hjemmesideadressen er: www.miljøtilstand.nu

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,
https://mfvm.dk/

linger over hele landet illustreret gennem tekst,

Flere naturområder skal have mulighed for at få støtte
Fødevareministeriet vil sikre, at flere naturom
råder kan modtage støtte under EU’s Land
distriktsprogram, og puljen til dette vil blive
øget med 15 millioner kroner. Hensigten er, at
flere overdrev og naturarealer i nationalparker
skal kunne modtage støtte til, at for eksempel
heste, geder og kvæg kan holde buske og krat
nede. Herved fremmes levevilkårene for sjældne
sommerfugle og andre truede dyrearter, der er
tilknyttet naturtyper som for eksempel enge
og overdrev.
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,
https://mfvm.dk/

188 mio. kroner ekstra til grøn udvikling
GUDP og MUDP får tilsammen en ekstra bevil

GUDP, der støtter udviklingsprojekter inden for

De ekstra millioner skal gå til at udvikle miljøtek

ling via Forskningsreserven på 188 mio. GUDP

landbruget og fødevaresektoren, får 78 mio. kr.,

nologi inden for områder som klimatilpasning

står for Grønt Udviklings- og Demonstrations

hvoraf en pulje på 40 mio. kr. er øremærket til

og vand, ressourceeffektivitet og affald, be

program, og MUDP står for Miljøteknologisk

metoder og teknologi, der kan reducere føde

grænsning af støj- og luftforurening og til me

Udviklings- og Demonstrationsprogram.

varernes klimaaftryk.

toder, der reducerer brugen af farlige kemikalier.

Folketingets partier blev den 6. november 2019

Desuden skal 38 mio. kr. gå til forsknings- og

Med den nye bevilling kan MUDP desuden

enige om fordelingen af Forskningsreserven

udviklingsprojekter inden for økologisk land

styrke sin satsning på fyrtårnsprojekter i fuld

for 2020, der giver den grønne forskning et

brug. Midlerne er et supplement til GUDP´s faste

skala, som kan inspirere andre virksomheder til

markant løft. Som led i aftalen får Miljø- og

bevilling på ca. 200 mio. kr. om året.

at tage nye miljøteknologier i brug.

strationsprogrammer GUDP og MUDP tilsam

MUDP får i alt 111 mio. kr. fra Forskningsreser

GUDP kan findes på: www.gudp.dk, og MUDP

men 188 millioner ekstra til at fremme grøn og

ven til at støtte virksomheders udvikling af nye

på: www.ecoinnovation.dk

miljøvenlig udvikling.

miljøteknologiske løsninger. Med de ekstra

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,

midler råder MUDP i 2020 i alt over 134 mio. kr.

https://mfvm.dk/

Fødevareministeriets to udviklings- og demon
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Der er fundet flere sprøjtemidler i grundvandet
Hvert år tager Aarhus Universitet temperatu

er dermed en anelse lavere, men er ikke faldet

særligt tre nedbrydningsprodukter fra sprøj

ren på naturens og vandmiljøets tilstand med

som forventet i forhold til de seneste år. I 2017

temidler, som der ikke tidligere er målt for.

NOVANA-rapporten (Det Nationale Overvåg

blev kvælstofudledningen opgjort til 60.000

Som konsekvens af fundene bliver der i 2019

ningsprogram for Vandmiljø og Natur). De

ton. Samtidig viser hovedkonklusionerne i

screenet for ca. 400 stoffer, der ikke tidligere

foreløbige resultater fra rapporterne viser, at

rapporten, at der er flere fund af sprøjtemidler

er undersøgt for i grundvandsovervågningen.

der er blevet udledt 58.000 ton kvælstof til de

i både drikkevand og grundvand end tidligere.

danske kystvande i 2018. Udledningen i 2018

Det skyldes, at der de sidste par år er målt for

Stort potentiale for genanvendelse af plast i erhverv
Der findes et stort potentiale for løsninger,

chen i alt, hvoraf kun 6.010 ton indsamles som

landbruget i alt, hvoraf kun 5.438 ton indsamles

som kan øge genbrug og genanvendelse af

plast. Af de 6.010 ton bliver 5.349 indsamlet til

som plast. Af de 5.438 ton bliver 4.959 ton

plast i bygge- og anlægsbranchen, hotel- og

genanvendelse, hvilket svarer til en genanven

indsamlet til genanvendelse.

restaurationsbranchen samt landbruget. Det

delsesprocent på ca. 17 pct.

viser en ny rapport udarbejdet

Indenfor hotel- og restaurantvirk

for Miljøstyrelsen.

somheder bliver kun en tiendedel
af plastaffaldet i branchen sorte

Rapporten peger på, at genbrug

ret og indsamlet som plast. Dette

og genanvendelse af plast kan

svarer til, at der er ca. 1.300 ton

øges, hvis branchen i højere

plastaffald i branchen i alt, hvor

grad fokuserer på samarbejde

af kun 130 ton indsamles som

på tværs af værdikæden. Det

plast. Af de 130 ton bliver det

kan blandt andet ske ved, at

hele indsamlet til genanvendelse.

leverandører etablerer ordninger

Dette svarer til en genanvendel

for tilbagetagning af emballager,

sesprocent på ca. 10 pct.

så for eksempel flere dunke og
kasser tages tilbage og genbru

Der er en vis usikkerhed forbun

ges frem for at ende som affald

det med opgørelserne.

til forbrænding.
Rapporten: Analyse af nationale
plaststrømme i landbrug, ho

For bygge- og anlægsvirksomhe
der viser undersøgelsen, at kun ca. 21 pct. af

Undersøgelsen viser, at der fra landbrugsvirk

tel- og restaurationsbranchen og bygge- og

plastaffaldet i branchen faktisk bliver sorteret og

somheder kun bliver sorteret og indsamlet om

anlægsbranchen, Miljøprojekt nr. 2084, Miljø

indsamlet som plast. Dette svarer til, at der er ca.

kring 25 procent af den anvendte plast. Dette

styrelsen 2019.

31.600 ton plastaffald i bygge- og anlægsbran

svarer til, at der er ca. 21.000 ton plastaffald i

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Danmark ratificerer Gøteborg-protokollen
Danmark har i oktober ratificeret Gøteborg-pro

Hvert år dør 4.200 mennesker for tidligt i

Da luftforurening er grænseoverskridende,

tokollen, der er en del af Konventionen om

Danmark på grund af luftforurening, og re

er det vigtigt at arbejde internationalt med

langtransporteret grænseoverskridende luftfor

geringen vil indfri sin målsætning og reducere

luftforurening. Regeringen forventer senere

urening, der er en FN-konvention. Gøteborg-

forureningen fra fem luftforurenende stoffer.

på året at fremlægge initiativer til at nedbringe

protokollens formål er at bekæmpe forsuring,

Partikeludledningen skal eksempelvis nedbrin

luftforureningen her i landet.

eutrofiering og ozon ved jordoverfladen. Pro

ges med 33 procent inden 2020.

tokollen blev oprettet i 1999 efter forslag fra
de nordiske miljøministre.
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Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,
https://mfvm.dk/

Nye statsskove optager CO2
Der er rejst over 100 nye statsskove i Danmark
de seneste 30 år. En beregning fra Københavns
Universitet viser, at de nye skove har optaget og
lagret mindst 668.000 tons CO2.
Skove lagrer kulstof i stammer, grene og rødder
og opsuger dermed CO2, når de vokser. Over
100 år optager de seneste tre årtiers skovrejs
ning således mindst 9,7 millioner tons CO2
– heraf vil cirka 5 millioner ton være i skoven i
de levende træer, og resten vil være i træpro
dukter eller have fortrængt fossile brændsler i
energisektoren.
Naturstyrelsen har i løbet af de sidste 30 år
etableret omkring 250 hektar ny statsskov hvert
år. I skovene indgår også åbne områder som for
eksempel bliver til enge og søer, samt områder
der får lov at springe i skov af sig selv.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet, https://mfvm.dk/

OECD-rapport om miljøet i Danmark viser flere problemer
En evaluering af dansk miljøpolitik og 44 an

videreudvikles. Der er blandt andet anbefa

miljømæssig betydning. Dertil kommer blandt

befalinger om nye tiltag er i november blevet

linger om at udvikle en biodiversitetsstrategi,

andet, at luftforureningen i de største byer

afleveret af OECD til den danske regering.

gøre det yderste for at reducere drivhusgas

ligger over de internationale grænser.

udledningerne inden 2030, fortsætte med
Der er ros for omstillingen af energisektoren,

at reducere udledningen af kvælstof samt at

Rapporten: OECD Environmental Performance

samarbejde mellem myndigheder, virksomhe

reducere partikelforureningen. OECD finder

Reviews, Denmark, 2019.

der og civilsamfund om miljøspørgsmål og for

problemer og udfordringer ved biodiversiteten

målene om at skære CO2-udledningen med

og habitatområder er dårligt beskyttede. Der er

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,

70 procent i 2030. OECD er kommet med 44

også dårlig kystnær vandkvalitet og pesticider i

https://mfvm.dk/

anbefalinger til, hvordan dansk miljøpolitik kan

grundvandet samt dyrket landbrug på arealer af

Database over innovationsprojekter – grøn projektbank
Miljø- og Fødevareministeriet har i samarbejde

projekter eller blive klogere på ny teknologi,

om, hvad der er den nyeste viden inden for for

med Innovationsfonden etableret Grøn Projekt

kan man bruge Grøn Projektbank. Det kan være

skellige områder og evt. finde nye samarbejds

bank og samlet ca. 1.000 innovationsprojekter,

projekter om fx højteknologisk rensning af vand

partnere. Derudover skal det være muligt at se,

der har fået offentlig støtte.

og luft, bekæmpelse af madspild eller udvikling

hvad pengene går til, fx inden for vandprojekter,

af nye proteiner.

plastprojekter og projekter om begrænsning af
forurening fra skibsfart.

Grøn Projektbank skal sikre åbenhed og viden
deling om offentligt støttede innovationsprojek

Projektbanken, der er en database, kan hjælpe

ter, hvilket der har været stor efterspørgsel efter.

ansøgere til midler fra Innovationsfonden MUDP

Databasen findes på : www.grønprojektbank.dk

(Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrati
Hvis man som forsker/virksomhed etc. gerne vil

onsprogram) og GUDP (Grønt Udviklings- og

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,

søge inspiration til at komme i gang med nye

Demonstrationsprogram) med at orientere sig

https://mfvm.dk/
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Klimapartnerskab om affald, vand og cirkulær økonomi
Et nyt klimapartnerskab med fokus på affald,

og erhvervslivet. Partnerskabet skal række ud

kan tænkes sammen med regeringens udspil til

vand og cirkulær økonomi skal komme med

til alle centrale aktører i de berørte sektorer.

en klimahandlingsplan.

anbefalinger til, hvordan affaldssektoren og

Drivhusgasudledning fra affalds- og vandsek

vandsektoren kan blive endnu bedre til at

torerne udgør ca. 2 pct. af de samlede danske

reducere deres klimaaftryk. Partnerskabet er ét

udledninger. Regeringen har bedt om at mod

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,

ud af 13 nye partnerskaber mellem regeringen

tage de 13 partnerskabers anbefalinger, så de

https://mfvm.dk/

Støtte til at vise nye veje til klimatilpasning
Projekter i København, Hvidovre, Dragør, Vejle,

Otte kommuner får nu en økonomisk hånds

Projekterne er: Stormflodssikring i Kalvebo

Assens, Hedensted, Middelfart og Randers

rækning på i alt 6,75 mio. kroner. Pengene skal

derne, Udviklingsplan for Dragør Kommunes

Kommuner får tildelt i alt 6,75 mio. kroner fra

gå til at videreudvikle syv pilotprojekter, der hver

kystbeskyttelse, Stormflodsbeskyttelse, der gror

partnerskabet ”Byerne og det stigende hav

med sin tilgang forener behovet for at skabe

med byen, Langtidsholdbar byudvikling i vand

vand” mellem Miljø- og Fødevareministeriet

tryghed ved at beskytte mod oversvømmelse,

kanten, Grundejerne bestemmer – borgerdrevet

og Realdania.

med en lyst til at engagere borgerne, udvikle nye

højvandssikring skaber nye muligheder, Havne

rekreative byrum samt ikke mindst understøtte

laboratoriet – sammen om klimatilpasning og

bæredygtig byudvikling.

Klimabåndet – implementering med kvalitet.

Havvandet stiger, og vi vil fremover opleve

Læs mere om de enkelte projekter på

flere storme og stormfloder. Denne udfordring
skal byerne langs den 7.300 km lange danske

Ud over den økonomiske støtte fra partnerska

kystlinje finde løsninger på.

bet får de udvalgte projekter også mulighed for

www.realdania.dk
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,

at få vejledning fra Kystdirektoratet.

https://mfvm.dk/
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Svanemærket fylder 30 år
Nordisk Ministerråd stifte

Danmark er udbuddet af produkter og services

Udvalget af svanemærkede produkter er

de i 1989 Svanemærket.

med Svanemærket de sidste fem år steget fra

bredt – bl.a. ses mærket på plejeprodukter og

Der er siden 1989 kommet

7.500 produkter i 2014 til over 16.000 produk

makeup, bagepapir, tekstiler og jeans, legetøj,

over 60 produktgrupper,

ter i dag. Samme udvikling gør sig gældende for

inde- og udemøbler, byggematerialer og boliger,

som har mærket. Samtidig

EU's miljømærke (Blomsten), som er vokset fra

tryksager, rengøring, hoteller og bilvaskehaller.

er antallet af svanemærke

lidt over 1.000 produkter i 2014 til mere end

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,

de varer steget kraftigt de seneste år. Alene i

4.500 produkter i 2019.

https://mfvm.dk/

Nye krav til Ecodesign og Energimærkning på vej
Danmark har sammen med de øvrige EU-lande,

ser i EU med 46 mio. tons CO2-ækvivalenter

liarder kWh årligt af det endelige energiforbrug

Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet

om året svarende til omtrent hele Danmarks

i 2020. Og for danske husholdninger er den

vedtaget en række nye krav til 10 forskellige

samlede udledning i dag. Samtidig kommer

gennemsnitlige effekt fra 2013 til 2020 ca.

produktgrupper, som enten skærper eller stiller

europæiske forbrugere til at spare penge – i

9.000 kroner sparet på elregningerne for hele

nye krav til produkternes energiforbrug. De

gennemsnit 1.100 kroner om året.

perioden.

EU’s krav om Ecodesign og Energimærkning

Ecodesign-kravene begrænser produkters

af produkter leverer halvdelen af EU’s energi

forbrug af energi og andre ressourcer gennem

Når kravene får fuld effekt i 2030, ventes de at

sparemål for 2020. Det er mere end nogen

minimumskrav til produkternes energiforbrug.

sænke energiforbruget i EU med 167 milliarder

anden EU-politik og bidrager meget konkret til

Produkter, som ikke opfylder kravene, må ikke

kWh om året, eller hvad der svarer til hele Dan

reduktion af den globale opvarmning og øget

markedsføres i EU.

marks samlede energiforbrug. Samtidig ventes

forsyningssikkerhed. I Danmark sikrer Ecodesign

kravene at reducere udledningen af drivhusgas

og Energimærkning en besparelse på 5,1 mil

såkaldte Ecodesign-krav træder i kraft i 2020
og 2021.
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Kilde: Energistyrelsen, https:ens.dk

Få hjælp til at løse
de ufaglærte opgaver
Er der faglærte medarbejdere i din virksomhed, som bruger tid på at løse ufaglærte opgaver?
Så er jobs til en medarbejder med et socialt frikort måske løsningen.
Af Glostrup Kommune

Virksomheden kan få løst opgaver på en fleksibel måde og samtidigt hjælpe socialt udsatte
ind på arbejdsmarkedet.

Job med socialt frikort
Borgere med socialt frikort kan tjene op til
20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår uden at blive
modregnet i fx kontanthjælp. I virksomheden
kan de arbejde få timer om ugen eller løse en
enkelt arbejdsopgave afhængigt af din virksomheds behov og muligheder.

Typiske opgaver
Arbejdsopgaverne er typisk pakke- og lagerarbejde, rengøring og oprydning – inde og ude,
mindre håndværksopgaver, serviceopgaver
(gå til hånde), kørsel, kantinearbejde eller fx

Photo by dylan nolte on Unsplash

kundebetjening. En medarbejder med socialt
frikort træder fx til under ferie, sæsonarbejde

udsatte kan tilføre virksomheden ny energi

taktperson i virksomheden. Lønnen skal derfor

eller ved et pludseligt opstået behov. Det kan

og give de ansatte nye perspektiver. På nogle

ikke indberettes til indkomstregistret eller til

også være enkeltstående opgaver af få timers

arbejdspladser giver det et nyt sammenhold.

skattemyndighederne.

Klare aftaler

Hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid

varighed eller fx rutineopgaver, som ikke har
en stram deadline.

Det er nødvendigt med klare aftaler om arbej-

er 8 timer eller mindre eller hvis ansættelses-

Vær med til at gøre en forskel

det. For eksempel om mødetid eller hvor mange

forholdet varer mindre end en måned, er der

Medarbejdere med socialt frikort er udsatte

pauser, medarbejderen har behov for. Eller om

ikke krav om et ansættelsesbevis.

borgere med sociale problemer eller psykiske

medarbejderen kan indgå i det sociale fælles-

vanskeligheder. Sociale problemer kan fx være

skab, om arbejdet skal ske i grupper eller alene.

Kontakt til mulige nye medarbejdere

hjemløshed, stof- eller alkoholmisbrug eller en

Det kan også være alkohol eller forholdsregler

Glostrup Kommune tager stilling til hvilke bor-

psykisk lidelse – nogle har flere udfordringer

i forhold til angst. Andre eksempler er aftaler

gere, der kan få et socialt frikort. Jobcentret

på samme tid. Det er altså medarbejdere, som

om hygiejne, påklædning, kundekontakt osv.

hjælper med at matche jeres behov med med-

typisk kommer fra en noget anden hverdag.

arbejderens kompetencer med praktisk støtte.

Nemt med udbetaling af løn
Motivationen for at ansætte en medarbejder

Lønnen skal indberettes af virksomheden til

Se mere om socialt frikort på www.glostrup.dk.

med socialt frikort kan være at gøre en forskel

kommunen med oplysning om ansættelses-

Du er også velkommen til at kontakte Center

for medarbejderen. At hjælpe en af samfundets

periode, udbetalte beløb og hvem der er kon-

for Borger og Arbejdsmarked tlf. 4323 6100.
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Nyt på Glostrup
Genbrugsstation
En af de mest berømte affaldstyper på genbrugsstationen lukker. Det drejer sig om affaldstypen
”Småt brændbart”, der bliver lukket og erstattet af en container til ”Rest efter sortering”.
Og fra årsskiftet bliver det faktisk også muligt at sortere affaldet på genbrugsstationen, når man vil
– Glostrup Forsyning udvider nemlig den ubemandede åbningstid.

Den nye container kan indeholde alt det affald,

dermed også et år siden, at man har kunnet

man ikke kan sortere i de andre containere på

besøge genbrugsstationen uden for den nor-

Vi lukker containeren til

genbrugsstationen. Det kan f.eks. være affald,

male åbningstid.

småt brændbart

som består af mange forskellige typer materi-

Fra uge 47 kan du ikke længere smide dit affald

aler, der ikke kan skilles ad, ringbind eller våde

”Det har været en stor succes med den ube-

til småt brændbart på Glostrup Genbrugsstati-

aviser, der ikke kan genanvendes.

mandede åbningstid, og mange kunder synes,

Af Glostrup Forsyning

on. Vi skal blive endnu bedre til at sortere vores

at det er en god service. Det har vi taget til

affald, og dette er en af måderne, vi kan sørge

Længere ubemandet åbningstid

os, og bestyrelsen i Glostrup Forsyning har

for, at mere affald bliver sorteret korrekt. Affald,

Fra den 2. januar 2020 udvider Glostrup Gen-

nu formelt vedtaget ændringen,” siger Leif

der ikke kan genanvendes kan fremadrettet

brugsstation den ubemandede åbningstid, så

Meyer Olsen, bestyrelsesformand i Glostrup

afleveres i ’Rest efter sortering’-containeren.

man nu kan sortere sit affald lige når man vil.

Forsyning.

”

Det kan være rart at sortere pappet og plasten

Fra uge 47 kan du ikke længere
smide dit affald til småt brændbart på
Glostrup Genbrugsstation.

men det er ikke alle typer affald, du kan aflevere
i den ubemandede åbningstid.
”Af sikkerhedsmæssige årsager kan man ikke
aflevere farligt affald, affald med eternit eller

Vi bliver hele tiden bedre til at sortere dåsen med

Ordningen har været en succes, og nu ønsker

asbest, elektronikaffald eller ting til direkte

de flåede tomater, vinflaskerne og plastikbak-

Glostrup Forsyning at udvide den.

genbrug. Der har vi brug for, at personalet på
genbrugsstationen kan kontrollere, at det bliver

kerne fra resten af affaldet. Det er en udvikling,
vi er rigtig glade for i Glostrup Forsyning, og

Det er snart et år siden, at Glostrup Genbrugs-

sorteret korrekt,” siger Kristian Schou, der er

som vi kun håber vil fortsætte.

station igen slog dørene op for besøgende – og

afdelingsleder for affald i Glostrup Forsyning.

Derfor tager vi nu næste skridt på vejen mod
mere og bedre sortering. Det samme gør 18
andre kommuner, som alle er en del af Vestforbrænding. Beslutningen betyder, at man
fra uge 47 ikke vil kunne finde Småt Brændbart-containeren på genbrugsstationen. Den
bliver til gengæld erstattet med en ny container,
der kommer til at hedde ’Rest efter sortering’.
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i ro og mag uden for de normale åbningstider,

”

Det har været en stor succes med den
ubemandede åbningstid, og mange kunder
synes, at det er en god service.

NYE ÅBNINGSTIDER
Mandag til fredag
Bemandet åbning:

08-18

Ubemandet åbning:

18-08

Weekend og helligdage
Bemandet åbning:

10-18

Ubemandet åbning:

18-10

DETTE KAN IKKE AFLEVERES
• Farligt Affald
• Eternit

For at kunne benytte sig af ubemandet åbningstid, skal du tilmelde dig
ordningen. Det sker ved at du registrerer dit mobilnummer. Bemærk, at kun
telefonnumre med "vis nummer" kan benyttes.
Tilmelding Erhverv sker via www.glostrupforsyning.dk/affald/genbrugsstation/ubemandet-aabningstid/ HUSK at have dit P-nummer klar. Du modtager
automatisk en kvittering, når du har tilmeldt dig. Og senest tre dage derefter
modtager du en mail med vejledning til, hvordan du får adgang.

• Asbest
• Direkte Genbrug
• Elektronik
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Hvis du har en virksomhed med et CVR-num-

Find hjælp og vejledning til at bruge den digitale

mer, så husk at Glostrup Kommune og alle

postkasse på Virk.dk/postkasse

øvrige offentlige myndigheder sender vigtige
meddelelser til dig som digital post. Så husk
at tjekke din digitale postkasse regelmæssigt.

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.

Afsender: Glostrup Kommune, Rådhusparken 4, 2600 Glostrup

Husk at kigge i din
digitale post

