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Bycykler og løbehjul
kommer til Glostrup
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Støjsvag varelevering – Det
kan faktisk godt lade sige gøre
Schulstad går foran i kampen om at minimere støjen, når de leverer varer til dagligvarebutikker.
hvor chaufføren kan slå over på ren el-kørsel i

Priser på støjsvagt udstyr

forbindelse med selve vareleveringen. Når last-

Det er dog ikke omkostningsfrit at tage det-

bilen kører på el, er det næsten ikke til at høre,

te valg. Merprisen for en hybridlastbil er ca.

Dagligvarebutikker har i dag åbent alle ugens 7

at den kommer kørende. Bakalarmen er blevet

450.000 kr. svarende til en ekstraudgift på

dage, og fra tidlig morgen til sen aften. Vi er alle

udskiftet med et bakkamera, så det at bakke

ca. 50%. Dertil kommer en ekstra serviceom-

interesserede i at få friske varer, når vi køber ind

er lydløst. Ved indretningen af lastbilen er der

kostning pr. år på ca. 15.000 kr. som følger af

i supermarkedet. Men hvis man bor i nærheden

tænkt i støjreduktion. Noget så simpelt som at

ekstra komplekst udstyr. Hvis man ønsker den

af et supermarked, er man ikke interesseret i at

ændre retningen af det skridsikre underlag i

støjreducerende indretning af vognkassen

blive forstyrret af støj fra vareleveringen. Det

lastbilens gulv har reduceret støjen. Ligeledes

(PIEK-certificeret vognbund, lift og andet ud-

er specielt leverancer om natten og tidligt om

er anvendelsen af lastbilens lift nærmest lydløs.

styr) er merprisen for dette ca. 10%. Merprisen

morgenen, som giver anledning til generne, og

Paller med varer køres ud af vognkassen med

for en ”silent” truck er på mellem 12 til 17%

klager over støj.

en ”silent” truck. Trucken er både lydisoleret

af købsprisen i forhold til en konventionel

omkring den elektriske motor, og der er påsat

truck, afhængig af truckens grundudstyr, ca.

Hvorfor bliver varerne ikke blot

tre specialhjul, som også reduceret støjen væ-

3-5.000 kr.

leveret i dagtimerne?

sentligt, uanset om der køres på asfalt, SF-sten

I den ideelle verden skulle alle varer bare blive

eller fliser.

Af Center for Miljø og Teknik,
Glostrup Kommune

Støjende adfærd

leveret i dagtimerne. Men så mangler kunderne

Det er dog ikke tilstrækkeligt blot at indkøbe

varer på hylderne om morgenen. Trængsel på

støjsvagt udstyr. Chaufførens adfærd ved vare-

vejene når trafikken er voldsom gør, at det dels

leveringen betyder også rigtigt meget. Schul-

er en potentiel trafikmæssig farlig situation,

stad uddanner deres chauffører til en støjsvag

når store lastbiler og bløde trafikanter skal

adfærd. De har bl.a. fokus på følgende:

bruge de samme områder, dels er trængslen

• Ingen smækken med bildøre

på vejene stor, hvilket betyder lange køer med

• Ingen mobilsnak

diesellastbiler i tomgang og dermed unødig

• Sluk radio

CO2-udledning til følge.

• Sluk motor
• Kør stille frem til ramper, ingen hårde op-

Støjsvag varelevering med hybrid

bremsninger og ”bump”

lastvogne og støjsvagt materiel

• Læs trafikken

Virksomheden Schulstad har taget et aktivt valg

PIEK - internationalt

om at gå forrest, når det gælder støjsvag varelevering – også selvom det koster på bundlinjen.
Virksomheden har investeret i 5 hybridlastbiler,
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ning for støjsvagt transportudstyr til vareleve-

Alle kan reducere deres støjpåvirkning

anskaffe støjsvage el-palleløftere og støjsvage

ring. PIEK-Keur driver en omfattende database

Alle virksomheder, der leverer varer – uanset

trådbure og rullevogne i stedet for traditionelt

over certificeret støjsvagt udstyr fx trailere og

varens art – kan reducere deres støj, også uden

udstyr, kan naboer skånes for generede støj,

køretøjer, palleløftere og rullebure. PIEK-certifi-

de store investeringer.

når varerne afleveres.

støjer 10-15 dB mindre end en tradition model.

Ved at lave simple retningslinjer for chauffø-

De mere omkostningstunge indkøb af nye

Støjsvage trådbure og rullecontainere støjer 15-

rens adfærd i selve vareleveringssituationen

lastbiler og større materiel kan måske komme

20 dB mindre end traditionelle modeller.

(fx undgå mobilsnak og radio, tal sagte, smæk

på tale, når vognpark eller materiel skal for-

ikke med døre og porte) eller ved at udskifte og

nyes.

kat er påsat udstyret. En støjsvag el-palleløfter

PIEK-certifikat på et trådbur.

Hybridlastbil fra Schulstad
– demonstreret ved temadag
for kommunerne på Vestegen
om støjsvag varelevering
den 21. maj 2019.

Nu er det slut med at betale
erhvervsaffaldsgebyr
Det indebærer, at nogle af de kommunale opga-

en skattefinansiering af disse opgaver ikke

ver, der hidtil er blevet finansieret via dette gebyr

passer med princippet om at forureneren selv

fremover skal finansieres på en anden måde.

skal betale.

Folketinget har besluttet, at kommunerne fra

En del skal dækkes af bloktilskud fra staten,

Det er endnu ikke klart, hvordan det kommer

og med 2019 ikke længere må opkræve et

mens arbejdet med konkret anvisninger af

til at foregå, men Energistyrelsen er ved at

generelt administrationsgebyr for affald fra

erhvervsaffald og jordflytninger for erhverv

udarbejde nye regler om den fremtidig gebyr-

virksomheder.

skal dækkes af nye gebyrer. Dette skyldes, at

finansiering af disse opgaver.

Af Center for Miljø og Teknik,
Glostrup Kommune
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Bycykler og løbehjul kommer
til Glostrup
Fra 13. juni kan borgere og ansatte på
virksomhederne i Glostrup få glæde af
helt nye transportmuligheder til og fra
Glostrup Station, som gerne skal gøre
livet som pendler lidt nemmere.

Af Center for Miljø og Teknik,
Glostrup Kommune

Hop på en orange bycykel

Hvis I som virksomhed i Glostrup kan tænke

Løbehjul

En af de nye transportmuligheder er bycykler

jer at få etableret et hub, er I velkomne til at

En anden transportmulighed bliver Tiers grønne

fra Donkey Republic, som vil være tilgænge-

kontakte projektleder Ghita Lentz fra Miljøafde-

elektriske løbehjul. Løbehjulene vil være tilgæn-

lige på Glostrup Station og udvalgte steder i

lingen i Glostrup Kommune, som vil undersøge

gelige fra kl. 6 om morgenen på stationen og

kommunen. Der bliver opsat 10 almindelige

muligheden (ghita.lentz@glostrup.dk).

rundt omkring i kommunen. De vil blive samlet
ind igen kl. 22 og vil blive kørt til Tiers lager på

og 10 elcykler (elcyklerne kommer dog først
til august), som kan bruges til at transportere

De forskellige hubs vil fremgå af en app, som

Kirkebjerg Parkvej til reparation og opladning,

sig rundt i byen. Ud over placeringen på selve

også bruges til at betale og åbne/låse for cyk-

hvorefter de sat ud igen kl 6 den efterfølgende

stationen, vil der foreløbig være 6 hubs. Det er

len. For at tydeliggøre, hvor de enkelte hubs er

morgen.

fysisk afgrænsede områder, hvor du som bruger

placeret vil den fysiske placering fremgå af et

kan hente/aflevere cyklerne. Dette vil bl.a. være

skilt ved et cykelstativ.

Også løbehjulene bookes og betales via en app,
men modsat bycyklerne kan du stille løbehjulet

ved Glostrup Park hotel, Glostrup Hospital,
Glostrup Fritidscenter (Svømmehallen) og ved

Bycyklerne vil fremgå som et transportmiddel,

fra dig bagefter overalt på offentlig vejareal (dog

Stadion. Vi er pt. ved at indgå aftale med to

hvis du søger på din rejse gennem Rejse-

undtaget visse områder).

andre virksomheder i kommunen, som ønsker

planen.

et hub på deres matrikel.

Øget trængsel giver behov for nye
transportmuligheder
Initiativet er udsprunget af et EU støttet projekt,
som Glostrup Kommune er med i sammen med
en række andre kommuner og som løber over
de næste par år.
Baggrunden for at gå med i dette projekt er
bl.a. at forbedre Glostrup Station som trafikalt
knudepunkt og teste, om der er et marked for
nye mobilitetsløsninger i Glostrup. Det er især
relevant i lyset af, at trængslen på og langs Ring
3 bliver værre i forbindelse med anlægget af
den kommende letbane.
Vi vil bruge erfaringerne fra projektet til designet af de mere permanente løsninger, der skal
stå klar når letbanen åbner i 2025.
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Støjsvag vareudbringning
Mange virksomheder leverer varer i ydertimer-

Virkemidler

Test af støjsvag varelevering

ne. Det giver mindre trængsel i myldretiden, og

For kommunerne vil der allerede i planlæg-

Schulstad A/S har med succes kørt en test i

lastbilerne vil ofte holde kortere tid i trafikkøer.

ningsfasen af detailhandel, jf. planloven,

København med støjsvag varelevering. Virk-

Det kan betyde mindre forbrug af brændstof

være mulighed for at inddrage støjhensyn (fx

somheden har bl.a. investeret i tre hybridbiler

og mindre udledning af skadelige gasser og

afskærmning eller afstand til naboerne), så

og løftevogne, der opfylder den nederlandske

partikler.

fremtidige støjkonflikter forebygges.

certificering. Schulstad uddanner selv deres

Men varelevering i ydertimerne kan ofte forstyr-

For eksisterende butikker vil regulering ske efter

i mobiltelefon eller spiller høj musik midt om

re nattesøvnen. Især kørsel til butikker i områder

miljøbeskyttelsesloven. Her vil kombinationen

natten, og de ved, hvordan der leveres varer

med beboelse kan ødelægge nattesøvnen, og

af brug af støjsvagt udstyr, støjsvag adfærd og

støjsvagt.

mange kommuner modtager jævnligt klager

dialog mellem kommunen, borgere, butikker

fra borgere, der bliver generet af støj fra va-

og leverandører være central for at reducere

Bunden på virksomhedens lastbiler er lavet om,

rekørslen.

støjgener ved varelevering i ydertimerne.

så støjen bliver reduceret, når varerne aflæsses.

chauffører i støjsvag adfærd, så de fx ikke taler

Hjulene på virksomhedens gaffeltrucks er sam-

Vejledning skal skabe mere ro

For butikken og leverandøren kan det være

tidig ændret, så de larmer mindre, når de kører

i gaderne

hensigtsmæssigt at indtænke støjhensyn i

over ujævnheder som fx brosten, og i nogle

Miljøstyrelsen har i samarbejde med en række

forretningsmodellen, og det er væsentligt med

områder benyttes el-drevne køretøjer.

partnere indenfor transport og handel udar-

en tidlig dialog mellem kommune, leverandø-

bejdet en vejledning, der skal hjælpe detail- og

rer og butikker om mulighederne for støjsvag

Beregninger viser, at projektet økonomisk lø-

transportbranchen med støjsvag varelevering.

varelevering i ydertimerne.

ber rundt, da virksomheden sparer udgifter til

Støjbelastningen kan formindskes både ved

Certificeringsordning

støjsvag adfærd samt ved brug af støjsvagt

Miljøstyrelsen har i forbindelse med udarbej-

Partnerskabet består blandt andet af følgende

udstyr ved varelevering. Støjen kan dæmpes

delse af vejledningen haft møder med den

interessenter: KL, DI, Dansk Erhverv, Arla Foods,

med 10-15 dB, hvilket opfattes som mere end

nederlandske PIEK-Keur organisation, der driver

Carlsberg, Schulstad, LIDL, Dansk Supermarked

en halvering af støjen.

en ordning med certificering af støjsvagt udstyr

og COOP.

brændstof og løn, fordi kørslen er mere effektiv.

til varelevering, som kan benyttes af butikker

Restriktioner i en række kommuner

og leverandører. En certificeringsordning er et

Vejledningen indeholder tjeklister, der kan

Udvidede åbningstider betyder, at detailbran-

frivilligt redskab, dvs. der er ikke noget krav om,

anvendes af de forskellige aktører.

chen er nødt til at levere varer i flere af døgnets

at certificeret udstyr skal bruges.

timer herunder også tidligt om morgenen, om

Støjsvag varelevering, Vejledning nr. 32,

aftenen, om natten og også i weekender.

Miljøstyrelsen Maj 2019

En række kommuner har indført restriktive krav

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

til varelevering, og flere virksomheder er allerede i gang med at anvende støjsvagt udstyr og
ændret adfærd ved udbringningen.

5

Kort nyt
Ny portal for indsendelse af informationer om farlige stoffer
Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har

Portalen giver virksomhederne mulighed for at

dinger til EHCAs portal. ECHA opkræver ikke

lanceret en ny portal, der giver virksomheder

underrette flere medlemsstater, hvor virksom-

gebyr for brug af portalen.

mulighed for at forberede og indsende oplys-

hederne markedsfører deres produkter med en

ninger om farlige kemiske blandinger. Oplysnin-

enkelt indsendelse. Dette vil reducere virksom-

gerne kan anvendes af giftcentre.

hedernes administrative byrde og omkostninger

eu/da/-/echa-releases-new-submission-por-

ved indgivelse af oplysninger om farlige blan-

tal-for-poison-centres

ECHAs hjemmeside: https://echa.europa.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Rapport om mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i teglaffald
Byggeaffald er den største enkeltfraktion af

Gamle Mursten ApS renser gamle mursten til

Et teknologisk spor med udvikling af et grov

affald i Danmark. Målt i vægt udgør dette affald

genanvendelse. Virksomheden har afsluttet

sorteringsanlæg til forsortering af teglfraktionen

1/3 af Danmarks samlede affaldsmængder.

projektet 'Ressourceoptimering i genanvendelse

på byggepladsen, således at kun de bedst

af teglaffaldet', som er støttet af Miljøstyrelsens

egnede teglsten transporteres til Gl. Mursten.

Med knaphed på ressourcer og voksende

Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrati-

Sideløbende med det teknologiske spor er der

affaldsmænger er det vigtigt, at materialer

onsprogram (MUDP).

arbejdet med at øge kendskabet til genbrug af

genbruges og ikke kun genanvendes, således at

mursten bl.a. ved etablering af samarbejdsafta-

fx mursten, der er teglaffald, genbruges til nyt

I projektet er der arbejdet med to spor i forhold

byggeri fremfor at nedknuses til vejfyld og lign.

til at effektivisere udnyttelsen af teglaffald.

ler og partnerskaber fx med kommuner.
Gamle Mursten Aps er stort set ordreproducerende og renser og afsætter på nuværende
tidspunkt 2-3 mio. mursten om året. Det samlede markedspotentiale ligger på 47,3 millioner
mursten i Danmark. Genanvendelsen betyder en
besparelse på 22.500 tons udledt CO2.
I løbet af de sidste fem år har gamle mursten
opskaleret produktionsprocesserne og leverer
nu til store prestigeprojekter med mængder på
op til 750.000 mursten.
Ressourceoptimering i genanvendelse af tegl
affald, MUDP-rapport, Miljøstyrelsen april 2019.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk
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Brug af droner til miljøopgaver
Miljøstyrelsen søger svar på, om droner med

institutioner, som udvikler laserscanninger til

Miljøstyrelsen har med blandt andet en ny di-

kameraer, lugtfølsomme sniffere og sensorer

droner, fuldautomatisk landing og indsamling

gitaliseringsstrategi sat ekstra fart på arbejdet

kan styrke tilsynet med blandt andet affalds-

af miljødata og meget mere.

med at udvikle og implementere ny teknologi

deponier.

til styrelsens overvågning af naturen og miljøet.
Miljøstyrelsen ser frem til at se, hvordan de

Miljøstyrelsen har derfor inviteret en række dan-

forskellige virksomheder kan klare opgaverne.

ske dronevirksomheder til at præsentere, hvilke

Anvendelse af droner til miljøopgaver kan både

opgaver, de kan løse. Blandt virksomhederne

effektivisere arbejdet og reducere omkostnin-

er både private virksomheder og forsknings-

gerne.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Foto: © creativecommonsstockphotos | Stock Free Images

Drone skal finde skibe med for meget svovl i olien
I tre måneder skal en drone patruljere over

Disse data bliver med det samme tilgængelige

Skibe i dansk farvand kontrolleres i dag fra heli-

Storebælt. Dronen er udlånt af EMSA, EU’s

på land, så myndighederne kan følge op, hvis

koptere, som måler svovlindholdet i skorstensrø-

sikkerhedsagentur for søfart og skal bruges

et skib ikke overholder kravene til svovlindhol-

gen og på Storebæltsbroen, hvor en svovlsniffer

som et middel i kampen mod udledning af

det i brændstoffet. Teknologien er udviklet i

er monteret. Desuden udtager Søfartsstyrelsen

svovl fra skibe.

Danmark.

på vegne af Miljøstyrelsen årligt ca. 150. olie-

På dronen er der monteret en såkaldt ”sniffer-

Skibstrafikken er en stor bidragyder til svovlfor-

overtræde svovlreglerne spænder fra 30.000

boks”, som gør, at den kan måle skibes udled-

ureningen, men mens de fleste skibe og rederier

kroner til 300.000 kroner. I alt 31 skibe er indtil

ning af svovl. Dronen flyver ind i røggassen fra

overholder svovlgrænserne, vælger enkelte et

videre blevet politianmeldt.

skibets udstødning, hvor den hurtigt kan sniffe

billigt brændstof med højt svovlindhold, som

sig frem til mængden af svovl i brændstoffet.

belaster miljøet.

prøver fra skibe i danske havne. Bøder for at

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,
https://mfvm.dk.
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Skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i større byer
Fra sommeren 2020 kommer der færre forure-

Regeringen vil samtidig stramme håndhævel-

Vejtransporten er kilde til ca. 30 procent af

nende dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler

sen af miljøzonerne, så det bliver sværere at

de samlede NOx-udledninger og ti procent af

i gadebilledet i de større byer i Danmark.

snyde med reglerne. Det sker ved at indføre

partikeludledningen i Danmark.

en digital kontrol baseret på digital aflæsning
Folketinget har vedtaget en lov om skærpede

af nummerplader. De nærmere regler for den

Skærpelse af miljøzonekravene til de tunge

miljøzoner, som betyder, at ældre lastbiler, bus-

digitale kontrol fremsættes i et nyt lovforslag i

køretøjer og varebiler forventes at reducere

ser og varebiler ikke har adgang til København,

næste folketingssamling.

den samlede partikelforurening fra bilernes udstødning med 25 procent og reducere NOx-ud-

Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, med

ledningen fra udstødningen med fem procent.

mindre de har monteret et partikelfilter. Byerne

For at reducere forureningen fra dieselbiler, er

bestemmer selv, om de vil indføre de skærpede

der desuden indført en forhøjet skrotpræmie på

miljøzoner.

5.000 kroner til de ældste dieselbiler, og det har

Lovforslaget forventes at give erhverv omkost-

over 10.000 bilejere indtil videre benyttet sig af.

ninger til udskiftning af køretøjer og eftermontering af partikelfiltre i størrelsesordenen 160

Miljøzoner er en del af regeringens klima- og
luftudspil og forventes at reducere den samlede

Stramningen af miljøzonerne for dieselkøretøjer

udledning af sodpartikler fra trafikken i de store

falder i tre trin, således, at bilerne og busserne

byer med op til en fjerdedel.

i perioden 2020 til 2025 kun må have en be-

mio. kroner frem mod 2021.
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet,

grænset alder, for at måtte køre i byerne.

https://mfvm.dk

Store besparelser på energiforbruget for virksomheder
Energistyrelsen har offentliggjort en række tema-

Energistyrelsen stiller erfaringer og best prac

Energiledelse og medarbejderinddragelse og

sider om energieffektivisering for fremstillings-

tices for energieffektivisering til rådighed.

LEAN og produktivitet.

og produktionsvirksomheder. Eksempler og nye

Erfaringerne er samlet på syv temasider der

vejledninger skal hjælpe danske virksomheder

er målrettet fremstillings- og produktionsvirk-

Temasider, guides og vejledning til at komme i

med at komme i gang med at høste gevinsterne

somheder.

gang, samt eksempler på hvordan andre virksomheder har grebet deres projekter an kan

af store besparelser på energiforbruget.
Der er indsamlet erfaringer med energieffek-

findes på Sparenergis hjemmeside.

De fleste danske virksomheder har et stort

tivisering vedrørende blandt andet: Inddamp-

potentiale for at spare på energien. En kortlæg

nings-, tørrings- og destillationsanlæg, Venti-

På de syv temasider findes 28 cases fra virksom-

ning af potentialet for energibesparelser viser, at

lation og udsugningsanlæg, Køle-, trykluft- og

heder, der har opnået kontante fordele ved at

op mod 11 procent af erhvervslivets energifor-

vakuumanlæg, Varmegenvinding og udnyttelse

gennemføre energieffektiviseringer.

brug kan spares og tjenes hjem inden for fire år.

af overskudsvarme, Ovne og smelteprocesser,

Kilde: Energistyrelsen, https://ens.dk/

Kortlægning af områder for fremtidige
havvindmølleparker
Af energiaftalen fra sommeren 2018 fremgår

En udbygning i denne størrelsesorden vil be-

det, at der skal igangsættes en screening af

tyde, at landet kan eksportere el til en række

de danske farvande med henblik på at finde

andre lande.

egnede placeringer til kommende havvindmølleparker.

På baggrund af kortlægningen af havvindpotendeller for, hvordan der kan skabes indtægter til

screeningen er der identificeret et egnet ha-

staten som følge af, at vindressourcen udnyttes,

vareal, der kan udnyttes med mindst 40.000

når havvindanlæg ikke længere behøver støtte.

megawatt el. Heraf er udpeget områder, der har
kapacitet til 12.400 megawatt, hvilket svarer til
ca. 12-15 vindmølleparker.
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Kilde: Energistyrelsen,
https://ens.dk/

Foto: Heidi Lundsgaard

tialet i de danske farvande skal der opstilles moDenne screening er nu gennemført, og ved

Indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse
Glostrup Kommune har udarbejdet et forslag til indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse. Forslaget er sendt i 12 ugers offentlig høring.
Høringsperioden løber til den 17. juni 2019.
Af Center for Miljø og Teknik,
Glostrup Kommune

vurdering af behov for yderligere undersøgelser,

En indsatsplan er en handlingsplan, der be-

Nedsivning af regnvand

skriver, hvad der konkret skal iværksættes for

I forbindelse med tilpasning til fremtidens klima

at beskytte grundvandet i et bestemt område.

er der stor fokus på lokal afledning af regnvand

Efter at Naturstyrelsen har udført en geologisk,

(LAR), som i mange tilfælde omfatter nedsiv-

hydrologisk og grundvandskemisk kortlægnin-

ning af regnvandet. Glostrup Kommune har

gen af Herlev-Glostrup området, har Glostrup

udarbejdet retningslinjer for nedsivning, som

Kommune, Center for Miljø og Teknik udarbej-

skal følges, og har blandt andet særlig fokus

det et forslag til en indsatsplan.

på vilkår og krav ved nedsivning tæt på en

afværge eller monitering.

vandindvindingsboring.
Forslag til indsatsplanen har været forelagt for
vores lokale Koordinationsforum for grund-

Spildevand og kloakker

vandsbeskyttelse og er godkendt i Miljø-, Teknik

Dårlig tilstand af kloakker kan udgøre en risiko

og Ejendomsudvalget den 21. marts 2019.

for forurening til grundvandet, og derfor vil tilstanden af kloakrør være i fokus, så der ikke kan

Eventuelle bemærkninger til indsatplanen

ske udsivning fra kloaknettet med spildevand.

i den kommende periode være fokus på dels

sendes til naturogmiljo@glostrup.dk. Efter den

Særligt vil der være i den kommende periode

overvågning af kloridindholdet i drikkevandet.

offentlige høring bliver alle bemærkninger

være fokus på de virksomheder, der skal have

Derudover vil der være fokus på tiltag, der kan

behandlet, inden indsatsplanerne godkendes

miljøgodkendelse, eller de virksomheder der har

begrænse nedsivningen af klorid.

endeligt af Kommunalbestyrelsen. Du kan læse

en benzin- og olieudskiller.

Pesticider

forslaget til indsatsplan på www.glostrup under
”Høringer og afgørelser”.

Opbevaring og håndtering af

Glostrup Kommune har i mange år ikke anvendt

kemikalier

pesticider i forbindelse med vedligeholdelse

Indsatser

Håndtering og oplag af kemikalier og brændstof

af offentlige arealer. Glostrup Kommune vil

I indsatsplanen er der beskrevet en lang række

kan udgøre en trussel over for grundvandet i

ved hjælp af kampagner opfordre borgere og

indsatser, der sigter bredt mod fortsat god

forbindelse med spild og lækage fra utætte

virksomheder til at undlade at bruge pesticider

grundvandsbeskyttelse i hele kommunen.

beholdere. I planen er der lagt op til, at Glostrup

til ukrudtsbekæmpelse i haver, indkørsler og

Kommune blandt andet vil gennemføre en

andre udenoms arealer.

Kendte forureninger

kampagne for at skabe øget bevågenhed om,

En lang række af de mest grundvandstruende

hvordan det er muligt at beskytte grundvandet

Ubenyttede boringer og brønde

forureninger er gennem de seneste årtier blevet

mod forurening.

Boringer og brønde, der er udført til drikke-

kortlagt af Region Hovedstaden, som er ansvar-

vandsformål eller forureningsundersøgelser,

lig myndighed for kortlægnings- og oprydnings-

Saltning

kan udgøre en risiko for forurening, hvis de

indsatsen. Glostrup Kommune samarbejder

I forbindelse med glatførebekæmpelse bliver

ikke er udført eller vedligeholdt korrekt. En af

med Region Hovedstaden, nabokommunerne

store mængder vejsalt hver vinter spredt på

indsatserne i den kommende periode vil være at

og vandforsyninger om en prioriteret indsats

veje og pladser. Grundvandet i Glostrup har

sikre at de boringer og brønde, der ikke længere

over for eksisterende forureninger, herunder

generelt et højt indhold af klorid, der vil derfor

bruges, er blevet sløjfet korrekt.
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Bæredygtighed er en rigtig
god forretning
Når man taler om bæredygtighed og ressourceeffektivitet har det ofte et idealistisk skær. Men det behøver
ikke bære initiativerne alene. Det kan faktisk godt være en rigtig god forretning at tænke på miljøet og
arbejde grønt og bæredygtigt.
Af Christine Qvistorff,
forretningsudvikler Erhvervshus Sjælland

Alle virksomheder har faktisk noget at bidrage
med på det grønne område, og for langt de
fleste kan det også være en rigtig god forretning. Derfor har vi i Erhvervshus Sjælland også
fokus på at hjælpe virksomheder med at implementere og udvikle grønne løsninger. Ikke bare
fordi det er godt for vores planet, men fordi det
kan være med til at skabe en bedre bundlinje.

Markedet efterspørger grønne
produkter
Virksomheder er og skal også være styret af at
lave en fornuftig bundlinje. Derfor er CO2-regnskabet ikke altid det, der står først for. Men man
skal ikke tage fejl, for virksomheder bevæger
sig derhen, hvor kunderne er. Og lige nu er
efterspørgslen efter produkter og ydelser, der

Virksomheder i snak med forretningsudvikler Christine Qvistorff til et besøg hos Galaxe
Thermozell i Holbæk.

også har en grøn profil, i kraftig vækst.
Du kan sælge mere, du kan tage en højere

virkelig har formået at tænke fuld udnyttelse

Bæredygtighed kan bidrage på mange områder

pris, eller du kan mindske dine produktions-

af ressourcer. Affald fra fødevareproduktion

i en virksomhed. Helt ude hos slutbrugerne

omkostninger.

bliver efter bearbejdning til andre produkter

handler det om efterspørgslen, og der kan

på supermarkedshylderne, eller ender tilbage i

bæredygtighed i dag være et meget vigtigt

Det sidste rimer i høj grad på ressourceeffek-

den primære produktion hos landmanden som

salgsargument både for at differentiere sig fra

tivitet. Omkostninger til råvarer kan mindskes,

foder eller gødning.

konkurrenter, og så fordi det indeholder en mar-

og genanvendelse af spildprodukter har for en

ketingværdi. Det er et salgsargument, som kan

del virksomheder vist sig at være en guldgrube.

Det at tænke cirkulært er noget, som flere og

gøre, at kunderne ikke bare vælger produktet

Og ny teknologi kan gøre selv det tungeste slam

flere industrier tænker i, og Symbiosen i Ka-

eller ydelsen, men der er også mulighed for at

til en ny ressource til energi. Energiområdet er

lundborg er et fantastisk eksempel på, hvordan

få en højere pris for varen.

et af de steder, hvor der i de seneste mange

restprodukter fra den ene produktionsenhed

år er gjort landvindinger. Kan virksomheden fx

kan udnyttes af den anden som en værdifuld

Ressourceeffektivitet er lige med

spare strøm, er det lig med penge direkte ned

ressource. Alt sammen noget der giver lavere

bedre bundlinje

på bundlinjen.

omkostninger og dermed større profit. Og hvis
det samtidig kan bruges aktivt i markedsføring,

Kigger vi ind i selve virksomhedens produktion,
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er der også et væsentligt bidrag. For som virk-

Genbrug er guld

så man kan tage en højere pris for produktet,

somhed har du basalt set tre ting, du kan rykke

Ser vi rundt i virksomhedslandskabet, er fø-

og så vinder man på to fronter.

ved, hvis du vil øge indtjeningen i virksomhed.

devareindustrien et af de steder, hvor man

FN’s 17 verdensmål som løftestang for

den måde deles erfaringerne helt konkret fra

samtidig med at det tilfører ekstra værdi til

forretningsudvikling og vækst

den ene virksomhed videre til den anden. Akti-

produkterne. Flere steder accelererer arbejdet

I Erhvervshuset oplever vi, at flere og flere virk-

viteterne er en del af det, vi kalder Connecting

med at være effektiv med ressourcerne. Sam-

somheder får øjnene op for FN’s 17 verdensmål

Zealand, som vi driver i partnerskab med CLEAN

tidig kommer der hele tiden ny teknologi, som

og ønsker at bruge dem aktivt i deres strategiske

og Agro Business Park. Indtil videre har næsten

forbedrer virksomhedernes muligheder både

arbejde. Og det giver faktisk rigtig god mening,

100 virksomheder været med på Share Best

ift. overvågning, nedetid og effektivt energifor-

for udover at verdensmålene bidrager til en

Practice, og vi er ikke færdige endnu.

brug. Og investeringerne i teknologierne tjener
sig hurtigt hjem.

bedre verden, er de med til at udvikle og styrke
virksomheders forretning. Verdensmålene er

Bæredygtighed bliver en vækstdriver

med til at gøre arbejdet med bæredygtighed

Miljøområdet er et område i vækst af tre år-

Det bliver spændende at følge de kommende

og cirkulær økonomi meget konkret. Som en

sager. For det første fordi markedet er på vej den

år. Men én ting er sikkert: Bæredygtighed er en

ekstra bonus kan det tiltrække arbejdskraft, for

vej, for det andet fordi der er penge at spare,

god forretning, og den er kommet for at blive.

ungdommen stiller store krav til grøn omstilling.

og så for det tredje fordi det også lægger sig
i slipstrømmen af teknologi og digitalisering.

Vi deler erfaringer på Sjælland

Rigtig mange virksomheder arbejder i dag med

Derfor har vi i Region Sjælland også et særligt

at digitalisere deres produktionsflow og –pro-

initiativ, som arbejder med ressourceeffektivitet

cesser. Det gælder lige fra den lille videnservice-

og miljøteknologi. Men vi arbejder ikke alene ud

virksomhed, som digitaliserer kundekontakten,

fra en tese om at missionere det gode budskab,

til den store produktionsvirksomhed, som følger

men i lige så høj grad med at dele og sprede det.

det enkelte produkt via særligt integrerede
chips.

Vi afholder i løbet af året en række såkaldte
”Share Best Practice-events”, hvor vi besøger

Alt sammen er det noget, der øger produkti-

virksomheder, som arbejder med området. På

viteten og konkurrenceevnen for os som land,

VIRKSOMHEDER I GLOSTRUP HØRER TIL
ERHVERVSHUS HOVEDSTADEN
Erhvervshus Hovedstaden hjælper virksomheder
med at realisere deres potentiale gennem uvildig
sparring fri af kommercielle interesser.
Erhvervshuset er knudepunkt for virksomheder i
hovedstadsregionen med behov for specialiseret
vejledning.
www.ehhs.dk

Virksomhedsbesøg hos betonproducent BBfiberbeton i Lille Skensved med fokus på digitalisering og procesoptimering.
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Glostrup Festival

– en kæmpe markedsplads
Glostrup Festival er en kæmpe markedsplads
fuld af feststemte mennesker. Op mod til 6.000
gæster vil gå gennem porten på lørdagens
festival. Det er 6.000 mennesker, der kan se og
møde din virksomheds stand. Fordelen ved at
deltage på Glostrup Festival er, at du har adgang

Klik ind på

til direkte dialog med en masse mennesker i

http://glostrupfestival.dk/aktivitet-paa-pladsen

uformelle og festlige omgivelser.

og se, hvordan du kommer med.

Glostrup Festival 2019
foregår 30. og 31. august
i Egeparken, Stadionvej 80, Glostrup

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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