TIL VIRKSOMHEDER I GLOSTRUP KOMMUNE

AVISEN
NYHEDER OM MILJØ OG ERHVERV

Smedevirksomhed sætter gang
i grøn omstilling i sort branche
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Deltag i VI CYKLER
TIL ARBEJDE 2020
- og få sundere medarbejdere og grønnere klimaaftryk
Sundhed og klima står højt på dagsordenen hos mange virksomheder.
Når vi cykler til arbejde, bliver vi både sundere, grønnere og får mere
overskud. Derfor opfordrer Glostrup Kommune jer til at være med i
Danmarks største motionskampagne VI CYKLER TIL ARBEJDE.

Vi Cykler Til Arbejde er blevet flyttet til september måned
Kampagnen kører i maj måned og er en god
anledning til at få mere motion og kollegialt
fællesskab ind i hverdagen. I Glostrup er der en
lang tradition for at være med. Sidste år deltog
mere end 1.100 medarbejdere fra virksomheder
i kommunen, og det er der masser af grunde til:

Bedre klima og grønnere bundlinje
Som arbejdsplads kan I forbedre jeres CO2-regnskab og på den måde tage endnu større del i
den grønne omstilling. Hver medarbejder sparer
fx 330 kg CO2 om året ved at cykle seks km. om
dagen fremfor at tage bilen.

Mere trivsel, mindre stress og færre
sygedage
Hver gang en medarbejder skifter passiv trans-

Foto: Cyklistforbundet

port ud med cykling, kan det også mærkes på
bundlinjen. Beregninger viser, at det i gennem-

Og så er der præmier på spil

snit sparer fem sygedage pr. medarbejder om

Hver cykeldag i maj fungerer som et lod i jagten

året. Vi ved også, at cyklende medarbejdere

på lækre præmier, og der er både rejser, cykler,

føler sig mindre stressede og mere produktive.

weekendophold, cykelgrej og meget mere på

Deltagelse i VI CYKLER TIL ARBEJDE skaber et

højkant. Foruden den nationale konkurrence

kollegialt fællesskab, hvor I støtter op om hin-

trækker vi i Glostrup også lod blandt de lokale

anden, og det giver ganske enkelt gladere og

hold og holdkaptajner om præmier til middage

mere engagerede medarbejdere.

og gavekort til Cyklistforbundets butik.
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SÅDAN GØR I:
Tilmelding af hold foregår på www.vcta.dk
senest den 24. april. Her kan I også læse mere
om kampagnen, se præmierne og få inspiration
til cykelaktiviteter på arbejdspladsen – både før
og under kampagnen.
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Miljøtilsyn i 2020
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 2020.
Af Center for Miljø og Teknik, Glostrup Kommune

på tidligere besøgte virksomheder. Den anden
kampagne har til formål at finde nye virksom-

MILJØTILSYN 2020

Hvert år skal vi som miljømyndighed føre tilsyn

heder, der er omfattet af miljøreglerne. Derfor

med et antal lokale virksomheder, der har

tager vi på kampagnetilsyn på Paul Bergsøes Vej

egentlig produktion eller arbejder på en måde,

17, da vi oplever stor udskiftning af virksomhe-

der kan påvirke miljøet. Samtidig skal vi udføre

derne i dette område.

Basistilsyn
- NCC
- HCS (bioaffald)
- Unicon
- Glostrup Vestergård Containerplads
- CPH Steel
- Sevang Maskinfabrik
- Hovedstadens Beredskab
- Andersen og Martini
- Dejan Auto
- Arriva Danmark
- Glostrup Autocenter
- Glostrup Motorservice
- Bjerregaard Montage
- Banedanmark
- Holm Technoscan
- L.A. Autoværksted

to tilsynskampagner, der kan omfatte både
tilsynspligtige og andre virksomheder.

Betaling for miljøtilsyn
Miljøtilsyn er omfattet af reglerne for brugerbe-

Basistilsyn på 16 virksomheder

taling. Det betyder, at I skal betale for den tid,

I 2020 vil Glostrup Kommune udføre i alt 16

kommunen bruger på at forberede, foretage og

basistilsyn på tilsynspligtige virksomheder, hvor

følge op på tilsyn på jeres virksomhed. I 2020

vi gennemgår deres samlede miljøforhold. Et

er timeprisen for miljøtilsyn 333,22 kr. Har vi

basistilsyn vil altid omfatte mindst ét fysisk

været på tilsyn hos jer mellem den 1. november

tilsyn men kan også bestå af flere tilsynsbesøg

2019 og 31. oktober 2020, vil I blive opkrævet

samt en gennemgang af virksomhedens do-

betaling herfor i november 2020.

kumenter for egenkontrol, tømningsattest for
olieudskiller mv.

Akutte og andre tilsyn
Udover de planlagte tilsyn foretager vi hvert

Kampagnetilsyn med store olietanke

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

og opsporing af nye virksomheder

sempelvis i forbindelse med oliespild eller andre

I år vil vi gennemføre to tilsynskampagner. Den

akutte miljøuheld. Desuden tager vi også på

første er en forsættelse af kampagnen fra 2019

tilsyn, hvis der åbner en ny tilsynspligtig virksom-

om store olietanke. I 2020 vil vi have fokus på

hed i kommunen, eller vi modtager klager over

2 nye virksomheder samt påfyldningspladserne

for eksempel støj eller lugt fra en virksomhed.

Kampagne (store olietanke)
- Petro
- Uno-X
samt opfølgning ved 6 tidligere besøgte virksomheder angående påfyldningspladserne.
Kampagne (Paul Bergsøes Vej 17)
- Opsporing af nye virksomheder på
Paul Bergsøes Vej 17.
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Brug for alle unge
Behovet for kvalificeret arbejdskraft står højt på virksomhedernes dagsorden. Det gør det også i Glostrup
Kommune, der nu udbygger fundamentet for uddannelsesvejledning og jobformidling til unge.
Mangler arbejdskraft

nelse, anden uddannelse eller får et job. Den

I en tid med faldende ledighed og hvor virk-

nye uddannelse erstatter produktionsskolerne,

somhederne efterspørger arbejdskraft, er det

erhvervsgrunduddannelsen og dele af VUC.

Én indgang for unge

vigtigt, at give de unge, der har behov for det,

Glostrup Kommune henviser en del af byens

Med en ny strategi, en ny organisering på tværs

en hjælpende hånd ud på arbejdsmarkedet.

unge hertil. Nogle finder her nye veje til fagligt

og én samlet indgang for unge, der er på vej

For de unge, der er særligt udsatte, og som er

arbejde, men får også bedre muligheder for at

i uddannelse eller job, samler kommunen de

i kontakt med flere forvaltningsgrene, arbejder

skabe sig et godt liv.

kræfter, der skal til for at flere unge får fodfæste

vi tværfagligt og har et styrket fokus på at ko-

på arbejdsmarkedet. Vejledningsindsatserne

ordinere de unges sager. Endeligt er der et klart

Find din medarbejder hos os

kobles tættere til både skolerne, de sociale

fokus på hver enkelt ung, og på at lave bedre

I Unge- og Uddannelsesenheden bliver de unge,

områder og de virksomhedsrettede jobindsatser.

match med virksomhederne.

der er tæt på arbejdsmarkedet, hurtigt klædt på

Af Glostrup Kommune

Det hele er organiseret i kommunens Unge-
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til aktivt at søge job. De unge får hjælp til at lave

og Uddannelsesvejledning, der hører under

Ny forberedende grunduddannelse

gode cv´er og bliver omskolet eller opkvalifice-

den samlede kommunale Ungeindsats, der

Fra 1. august 2019 fik kommunerne ansvaret

ret, så de kommer tættere på arbejdsmarkedet

håndterer unge i alderen i 15-29 år. Medarbej-

for at alle unge kommer i uddannelse. Det skete

og virksomhedernes aktuelle behov.

derne møder unge i skolernes uddannelses- og

samtidigt med, at den nye forberedende grund-

erhvervsvejledning, ligesom de kontakter og

uddannelse FGU åbnede dørene. Her i området

Kontakt os, hvis din virksomhed mangler ar-

vejleder alle unge, der ikke går den lige vej i

er det FGU-Vestegnen, der modtager de mange

bejdskraft – eller hvis du vil vide mere om at tage

uddannelse eller job.

unge. Her kan de kvalificere sig yderligere,

imod unge i praktik, fritidsjob eller fx småjobs.

inden de evt. fortsætter på en erhvervsuddan-

Skriv til virksomhedsservice@glostrup.dk

Ny Lovgivning

§ §§ § §§

Klimalov
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har
den 26. februar 2020 fremsat forslag til lov
om klima. Forslaget er sat på dagsorden til
1. behandling i Folketinget den 12. marts
2020. Lovforslaget bygger på en aftale mellem
alle Folketingets partier med undtagelse af
Liberal Alliance og Nye Borgerlige. Partierne
blev enige om, at Danmark skal arbejde aktivt

Udkast til Bekendtgørelse om visse

Lovforslag om digital håndhævelse af

for Parisaftalens mål om at holde den globale

krav til emballager

miljøzoner

temperaturstigning nede på 1,5 grader. Aftale

Udkastet til bekendtgørelsen fastsætter en mini

Et lovforslag om digital håndhævelse af mil

parterne blev enige om, at Danmark skal have

mumspris på 4 kr. for bæreposer, som udleveres

jøzoner i byerne har til formål at stramme

en bindende klimalov med et mål om 70 pct.

på salgssteder for varer eller produkter (§ 12).

håndhævelsen i miljøzoner ved at indføre auto

reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 i

Bekendtgørelsen skal ses i sammenhæng med

matiseret kontrol baseret på digital aflæsning

forhold til 1990 og et langsigtet mål om klima

vedtagelsen af lovforslaget om forbud mod

af nummerplader.

neutralitet senest i 2050 og med 1,5 graders
målsætningen for øje.

gratis udlevering af alle bæreposer med hank,
samt bæreposer af plastik med og uden hank.

Det fysiske miljøzonemærke i forruden afskaf
fes, og kontrollen baseres fremover på digital

Lovforslaget indeholder klimamålene fra aftalen

Ud over at fastsætte minimumsprisen er der

aflæsning af nummerplader sammenholdt med

mellem partierne, og lovforslaget indeholder

også foretaget ændringer i flere af bekendtgø

oplysninger i Køretøjsregisteret (DMR).

en mekanisme for fastsættelse af delmål.
Mekanismen medfører, at den til enhver tid sid

relsens definitioner, så disse er i overensstem
melse med det reviderede emballagedirektiv fra

For at sikre en målrettet opgaveløsning foreslås

dende regering hvert femte år skal fastsætte et

2018. Dette er bl.a. definitionerne på "bortskaf

det, at Miljøstyrelsen tildeles en del af ansvaret

delmål med et tiårigt perspektiv. Et nyt delmål,

felse", "genbrug" m.fl.

for håndhævelsen, herunder muligheden for

der fastsættes, må ikke være mindre ambitiøst

at udsende administrative bødeforelæg. I de

end det seneste fastsatte mål. I forbindelse med

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft d.

første tre måneder efter 1. juli 2020 udsendes

regeringens kommende klimahandlingsplan i

1. juli 2020. Krav om opkrævning af minimums

advarsler i stedet for bødeforelæg til køretøjer

2020 sættes et delmål for 2025. Delmålene

prisen træder i kraft d. 1. januar 2021, samtidig

uden partikelfilter, der bliver observeret i miljø

fastsættes efterfølgende ved lov.

med lovens forbud mod gratis udlevering af

zonerne.
Der knyttes en handlepligt til klimalovens mål

plastposer.
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

§

Der indføres en undtagelse for Euro 5-lastbiler

sætninger om 70 pct. reduktioner i 2030, det

og busser, der opfylder Euro 5-normen. Undta

langsigtede mål om klimaneutralitet i senest

gelsen gælder også for EEV-køretøjer (Environ

2050 samt delmål, som fastsættes af oven

mentally Enhanced Vehicle). Disse køretøjer

stående mekanisme. Handlepligten indtræder,

omfattes dermed to år senere end hidtil.

hvis det ikke kan anskueliggøres, at klimalovens
mål nås.

Loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.
Ved lovforslaget styrkes Klimarådet og udvides
Kilde: Miljøstyrelsen

fra seks til otte medlemmer. Samtidig styrkes
rådets uafhængighed ved, at rådet selv vælger
ny formand, næstformænd og medlemmer. I
tilknytning til klimarådet etableres et klimadia
logforum med repræsentanter fra brancheorga
nisationer, tænketanke, grønne organisationer,
arbejdstagerorganisationer og ministerier.
Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
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Kort nyt
National affaldsplan afventer klimapartnerskaber
Danmarks næste nationale affaldsplan skal bl.a.

Regeringen forventer, at klimapartnerskaberne

sortering af husholdningsaffald komme i høring

løfte genanvendelsen via mere ens sortering og

blandt andet vil pege på vigtige tiltag til at ned

senere på året, efter klimapartnerskaberne har

indsamling af affald over hele landet.

bringe klima- og miljøbelastningen fra affald.

præsenteret deres anbefalinger.

Regeringen ønsker at inddrage disse anbefalin
Regeringen har igangsat en række klimapart

ger i arbejdet med den nationale affaldsplan.

nerskaber, herunder et partnerskab om affald,

Derfor vil den nye nationale affaldsplan, en

vand og cirkulær økonomi, som skal afrappor

revision af affaldsbekendtgørelsen samt de

tere sine anbefalinger til regeringen i marts.

branchefælles standarder for indsamling og

Kilde: Miljøstyrelsen

Ny natur- og miljøpolitisk redegørelse
Den natur- og miljøpolitiske redegørelse be

maforandringer, natur og biodiversitet, natur

skriver de seneste års politiske initiativer på

ressourcer, miljø og sundhed samt produktion,

natur- og miljøområdet.

forbrug og affald.

Redegørelsen er udarbejdet af Miljø- og Føde

For hvert afsnit redegøres kortfattet for udfor

vareministeriet og beskriver større udvalgte

dringer på området samt for større politiske

initiativer inden for natur- og miljøpolitikken

initiativer, der har betydning for natur og miljø.

fra 2015 og frem til den nuværende regerings

Listen over initiativer udgør ikke en udtømmen

tiltrædelse.

de liste over politiske initiativer på natur- og
miljøområdet.

Redegørelsen er opbygget omkring de samme
temaer, som den nye digitale Miljøtilstandsrap

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

port - miljøtilstand.nu - for at koble tilstands
beskrivelserne med de væsentligste politiske
initiativer. Temaerne er: Arealanvendelse,

Natur-og Miljøpolitisk redegørelse.

luftforurening, vandforsyning, vandmiljø, kli

Miljø- og Fødevareministeriet, februar 2020.

Import og eksport af affald
EU-forordning nr. 660/2014 pålægger med

Planen beskriver, hvordan og på hvilken bag

Planen er en revurdering af en tidligere plan fra

lemslandene at udarbejde en plan for tilsyn

grund, Miljøstyrelsen fremover vil gennemføre

2017 og gælder fra den 1. januar 2020.

med affaldstransport, herunder import og

tilsynsopgaverne. Miljøstyrelsens aktiviteter på

”Plan for tilsyn med import/eksport af affald

eksport af affald.

området inkluderer bl.a. tilsyn med klassifice

2020-2022, Orientering fra Miljøstyrelsen nr.

ringen af affaldet samt administrativ og fysisk

41. januar 2020”.

Miljøstyrelsen har opdateret den danske plan

kontrol med import, eksport og transit af affald.

for tilsyn med import og eksport af affald. Pla

Kontrollen sker i tæt samarbejde med kommu

nen er gældende for årene 2020-2022 og skal

nerne, politiet og SKAT.

sikre, at affald behandles korrekt af godkendte
virksomheder.
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Kilde: Miljøstyrelsen

Udslip af GMO til miljøet
Hvis der sker udslip af genmodificerede orga

betyder, at Miljøstyrelsen altid skal kontaktes i

Yderligere informationer om beredskab, samt

nismer fra en virksomhed, skal Miljøstyrelsen

forbindelse med et udslip, så snart det konsta

kontaktperson i forbindelse med udslip, kan

straks kontaktes telefonisk.

teres. For at sikre korrigerende foranstaltninger

findes på: https://mst.dk/erhverv/genteknologi/

kan træffes, og miljømæssige konsekvenser så

beredskab-i-forbindelse-med-udslip-af-gene

Miljøstyrelsen er beredskabsmyndighed i for

vidt muligt undgås, skal kontakten foregå

tisk-modificerede-organismer/

bindelse med udslip af GMO til miljøet. Det

telefonisk.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Rapport om biobaseret og bionedbrydeligt plast i Danmark
Biobaseret og bionedbrydeligt plastik udgør

bl.a. være produkter, hvis anvendelse

fortsat en lille del af det samlede plastikforbrug.

gør, at de er svære at indsamle. Det

Eunomia har for Miljøstyrelsen gennemført et

kan være produkter som haglskåle

studie af den nuværende status for biobaseret

fra jagtpatroner, afdækningsfilm til

og bionedbrydeligt plastik. Studiet bygger vide

fx landbrug eller beskyttelse af nye

re på en tilsvarende kortlægning, som Eunomia

træer.

har udført for det norske Miljødirektorat.
Bio-based and Biodegradable Plastics
Rapporten er første skridt i forhold til at

in Denmark, Market, Applications,

kortlægge, hvor der kan være mulige anven

Waste Management and Implications

delsesmuligheder for bionedbrydelig plastik

in the Open Environment, Environ-

for at nedbringe klima- og miljøpåvirkninger

mental Project No 2125, 2020

ved forbrug af fossilt baseret plastik. Det kan

Kilde: Miljøstyrelsen

Energieffektivisering
Energieffektivisering spiller en væsentlig rolle

sparelserne udgør ca. 6 pct. af de deltagende

lade sig repræsentere af fx en brancheorgani

i den grønne omstilling og er samtidig en

virksomhedernes årlige energiforbrug i 2017.

sation, som forhandler aftaleforpligtelser med
Energistyrelsen og løbende koordinerer indbe

rigtig god forretning for virksomhederne. Det
er konklusionen fra de foreløbige resultater

For at være med i ordningen skal de tilskuds

retninger m.m. på vegne af virksomhederne.

af den såkaldte aftaleordning til el-intensive

berettigede virksomheder bl.a. effektivisere

Plastindustrien og Danske Tegl har benyttet sig

virksomheder, hvor virksomhederne modtager

deres energiforbrug ved at implementere

at dette og har indgået en ny aftale med Energi

tilskud til lempelse af PSO-betalingen, hvis de

energiledelse og gennemføre et antal særlige

styrelsen. Erfaringerne fra forrige aftaleperiode

indgår aftale med Energistyrelsen om energi

undersøgelser, som har til formål at identificere

viser, at brancheorganisationernes vidensdeling

effektivisering. For 7 ud af 10 projekter har

yderligere energieffektiviseringstiltag.

blandt virksomhederne gavner virksomhederne.

Modydelsen for at indgå en aftale om energi

De to brancher, Plastindustrien og Danske

effektivisering er tilskud til en delvis dækning

Tegl, som har indgået nye brancheaftaler med

af virksomhedernes PSO-betaling.

Energistyrelsen har i første aftaleperiode samlet

virksomhederne tjent investeringerne hjem i
løbet af fem år.
Siden 1996 har Energistyrelsen indgået aftaler

reduceret energiforbruget med godt 35.500

om energieffektiviseringer med både store og
79 virksomheder i Danmark er omfattet af den

MWh eller ca. 9.000 tons CO2 reduktion sva

nye aftaleperiode fra 2018-2020. Det drejer sig

rende til omkring 1.600 typiske enfamiliehuses

Resultaterne fra en analyse af aftaleordningen i

bl.a. om brancher inden for cement, kalk, tegl,

energiforbrug i 2018.

perioden 2015-2018 omfatter 80 virksomheder

papir, pap og plastprodukter m.m.

små, el-intensive virksomheder i Danmark.

og viser, at ordningen førte til 852 energispare

Læs mere om ordningen på Energistyrelsens

projekter med en samlet besparelse på 333.500

I stedet for at en virksomhed indgår en aftale

MWh/år, svarende til ca. 73.300 tons CO2. Be

direkte med Energistyrelsen, kan virksomheden

hjemmeside, https://ens.dk.
Kilde: Energistyrelsen
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Designguide fra Plastindustrien
Alt for meget husholdningsplast ender i dag i
danskernes skraldespande som værdiløst affald.
Det har fået ’Netværk for cirkulær plastembal
lage’, som bl.a. består af repræsentanter fra
Arla Foods, DTU Food, Plus Pack, Københavns
Kommune, Danmarks Naturfredningsforening
og Plastindustrien, til at udvikle ’Designguide –
Genbrug og genanvendelse af plastemballage
til de private forbrugere’.
Plastaffald skal anerkendes og behandles som
en værdifuld ressource frem for nytteløst skrald.
Derfor skal der designes emballageløsninger,
som fra start er tiltænkt genbrug og genanven
delse, så emballagens eller materialets egenska
ber og værdi fastholdes i et cirkulært kredsløb.
Ambitionen er at få plasten væk fra naturen
og ud fra forbrændingsanlæggene – og gøre
Danmark til et foregangsland inden for cirkulær
genbrug og genanvendelse af plastemballage.
Kilde: Plastindustrien, https://plast.dk/

Bilejere bruger ulovlige kølemidler
I en række stikprøvekontroller har Miljøstyrel

professionelle, men den er ulovlig til private. En

2017. Kølemidlet blev introduceret i begyndel

sen fundet ulovlige kølemidler, som er solgt til

almindelig bils airconditionanlæg kan indeholde

sen af 1990’erne, og fra 1994 var det standard

private. Midlerne er solgt i ulovlige engangsbe

ca. 700 gram R134a. Det svarer til ca. 1.000 kg

i alle bilers A/C-anlæg. Der vil derfor være biler

holdere og indeholder den skadelige klimagas

CO2 med hensyn til virkning på klimaet.

med A/C-anlæg til R134a i omløb i mange år

R134A, som er en 1400 gange kraftigere

fremover.

klimagas end CO2, og dermed bidrager den til

Miljøstyrelsen har beslaglagt 67 ulovlige en

globale opvarmning, når den slipper ud.

gangsbeholdere solgt til private via nettet.

I nye biler anvendes det mindre klimaskadelige

R134a er et meget anvendt kølemiddel og

kølemiddel R1234yf.

R134a er ikke ulovlig, hvis gassen håndteres af

benyttes i de fleste biler produceret før 1. januar

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Danmark ønsker lavt cadmiumindhold i kunstgødning
Danmark vil påberåbe sig miljøgarantien over

miljøgarantien hidtil kun brugt fire gange af

Den nuværende grænseværdi på 48 mg

for EU for at fastholde stramme danske regler

Danmark. Miljøgarantien henviser til artikel

cadmium pr. kg fosfat er fastsat i en dansk

om tungmetallet cadmium i handelsgødning,

114 i Traktaten om Den Europæiske Unions

bekendtgørelse fra 1989 om cadmiumindholdet

når EU i 2022 indfører nye fælles regler på

Funktionsmåde (”Lissabontraktaten”).

i handelsgødning, som anvendes i landbruget.
EU’s nye harmoniserede grænseværdi bliver

området.
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EU har hidtil ikke haft fælles grænseværdier

på 60 mg cadmium pr. kg fosfat og træder i

Miljøgarantien tillader EU’s medlemslande at

for cadmium i gødningsprodukter, og Dan

kraft i 2022.

beholde eller indføre nationale regler på visse

mark stemte imod de nye EU-regler, da den

områder på trods af EU-regler om harmoni

kommende EU grænseværdi er højere end den

sering. Siden Danmarks indtræden i EU er

eksisterende danske grænseværdi.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Kæmpebjørneklo
– en fælles indsats
I Glostrup Kommune har man arbejdet med bekæmpelse af den invasive planteart, kæmpebjørneklo,
i mange år. Kæmpebjørneklo kan kun bekæmpes gennem en fælles indsats, uanset om det er på
offentligt eller privat grund.
Af Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik

Glostrup Kommune har gennem mange år haft
en indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo og
har fokus på at bekæmpe bjørneklo på egne
arealer.

Lovpligtigt at fjerne Bjørneklo
Ifølge lovgivningen er både kommuner og
private pålagt at fjerne Bjørneklo på deres
grunde. Fjerner man ikke planterne, kan det
afstedkomme påbud om fjernelse og kan i sidste
ende med en politianmeldelse. I dag er kæmpebjørneklo på grund af den målrettede indsats
kun et mindre problem i Glostrup Kommune.
Det er derfor vigtigt, at alle gør en indsats for
at bekæmpe kæmpebjørneklo.

Bjørnekloens historie og biologi
Kæmpebjørneklo hører ikke naturligt hjemme
i Danmark. Planten blev importeret som prydplante og landbrugsafgrøde fra Kaukasus sidst

”

Det er vigtigt, at alle gør en indsats for at
bekæmpe kæmpebjørneklo.

i 1800-tallet. Siden har kæmpebjørneklo spredt

Bekæmpelse af bjørneklo

en spade, også effektivt på mindre bestande.

sig kraftigt i Danmark. Kæmpebjørneklo er

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo kræver, at

Er bestanden meget stor, kan man blive nødt til

uønsket, da den breder sig voldsomt i naturen,

den rigtige bekæmpelsesmetode vælges og

at overdække hele området med sort plast. På

udkonkurrerer alle andre plantearter, den er kun

at man gennemfører en systematisk indsats

denne måde stjæler man sollyset fra planterne,

levested for meget få dyrearter og den giver

gennem flere år.

hvilket over tid slår dem ihjel.

Der findes forskellige metoder til bekæmpelse af

I Indsatsplanen for Glostrup Kommune, som

Kæmpebjørneklo er en flerårig plante, men

kæmpebjørneklo. Hvilken metode, der vælges

du kan finde på kommunens hjemmeside

blomstrer kun én gang hvert andet år og dør,

vil ofte være afhængig af antallet af planter,

www.glostrup.dk findes en vejledning til, hvor-

når den har sat frø. Kæmpebjørneklo blomstrer i

de fysiske forhold på stedet, fx jordbundstype,

dan du kan bekæmpe bjørneklo.

juni/juli og frøene spredes fra august og oktober.

terrænforhold og voksestedets tilgængelighed.

alvorlige hudskader ved berøring.

Planter formerer sig kun ved spredning af frø.
Hver plante sætter ca. 20.000 frø, hvilket kan

Skærmkapning, hvor man hugger blomster-

medføre vækst af mange plante året efter. Det

skærmene af, inden de blomstrer, er en effektiv

er derfor vigtigt at bekæmpe bjørneklo inden

metode ved mindre bestande. Ligeledes er

planten smider frø.

rodstikning, hvor rødderne hugges over med

Har du spørgsmål eller ønsker du
at anmelde bjørneklo kan du kontakte
natur.miljø@glostrup.dk
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Smedevirksomhed sætter gang
i grøn omstilling i sort branche
Små og mellemstore virksomheder spiller en vigtig rolle i den store grønne omstilling, som både er
nødvendig for miljøet og for virksomheders overlevelse på det danske og det globale marked.
Det har de forstået hos smedevirksomheden CPH Steel, som arbejder på at gøre et sort fag grønnere.
Af Sofie Hougaard Nielsen,
kommunikationsmedarbejder, Gate 21.

som teknisk designer. Allerede til jobsamtalen
spurgte Jonathan Sandström, om han, ud over
sine almindelige arbejdsopgaver, kunne gøre

Byggebranchen udgør en stor belastning for

virksomhedens arbejde med klima, bæredygtig-

miljøet ikke bare i Danmark, men globalt set.

hed og grøn omstilling mere fokuseret.

Det skyldes både CO2-udledningen forbundet
med energiforbrug og i produktion af byggema-

”Det med bæredygtighed er lidt en jungle. På

terialer. Især traditionelle materialer som beton

mine tidligere arbejdspladser var bæredygtighed

og stål vejer tungt i CO2-regnskabet.

nærmest et fremmedord,” siger Jonathan Sandström med en smil.”Mange mennesker tænker

Der ligger derfor en stor udfordring i at gøre

sikkert meget over klimaet, men ved ikke, hvor

byggebranchen grønnere. Én af de virksom-

de skal tage fat.”

heder, der har taget den udfordring op, er
smedevirksomheden CPH Steel i Glostrup, som

Derfor skulle Morten Rosenberg ikke overveje

er begyndt at arbejde målrettet med bæredyg-

det længe, da hans nye medarbejder foreslog,

tighed og cirkulær økonomi.

at CPH Steel deltog i projektet Bæredygtig
Bundlinje 2.0, som hjælper små og mellemsto-

En vej gennem bæredygtighedsjunglen

re virksomheder med at gøre deres forretning

I spidsen for CPH Steel står Morten Rosenberg,

mere bæredygtig ved at se på deres ressource-

som er uddannet smed fra Esbjerg Havn. Han

og energiforbrug.

”Hvis vi kan være firstmovers inden for smedebranchen og blive mere grønne på nogle

har i et stykke tid arbejdet på at spare både
CO2 og penge i virksomheden ved at sætte

Morten Rosenberg fremhæver også de bran-

punkter, kan vi både vise kunderne, hvad vi

LED-pærer i lamperne og skifte oliefyret ud

dingmæssige gevinster i at få en mere bæ-

gør, og tiltrække medarbejdere, som tænker i

med fjernvarme.

redygtig virksomhed, men understreger, at

anderledes og mere kreative baner.”

smedevirksomheden er meget opmærksom på
Men de grønne ambitioner fik for alvor et skub

ikke at greenwashe deres arbejde.

opad, da CPH Steel ansatte Jonathan Sandström

Stor motivation hos virksomhederne
Forløbet i CPH Steel bliver organiseret af Miljø- og EnergiCentret i Høje-Taastrup. Udover

BÆREDYGTIG BUNDLINJE 2.0
Ballerup, Egedal, Gentofte, Hvidovre, Københavns og Rudersdal Kommune, Miljø- og EnergiCentret i
Høje-Taastrup, Dansk Byggeri, HORESTA, Hotel- og Restaurantskolen, Wonderful Copenhagen, Energi
Tjenesten, GI Contractor, Aalborg Universitet, Cphbusiness, DTU og Gate 21 er gået sammen om at
hjælpe op mod 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden med at udvikle grønne og
cirkulære forretningsmodeller.

smedevirksomheden vil omkring 12-14 andre
virksomheder deltage i et lignende forløb.
Virksomhederne får blandt andet foretaget et
energitjek og kan deltage på workshops om
eksempelvis affald og ressourcer.

Projektet løber fra 2019-2022 og er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Region
Hovedstaden og projektets partnere.

CPH Steel skal også samarbejde med en stude-

Der er plads til flere virksomheder i projektet. Interesserede SMV’er kan henvende sig til Dorthe Bach
Egemose Agger på e-mail dorthe.b.e.agger@mec-ht.dk

får kontorplads i virksomheden og skal lave

rende fra erhvervsakademiet Cphbusiness, der

Fortsættes side 11
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Har du brug for sparring eller
ny viden for at udvikle din
virksomhed?
Copenhagen Business Hub – Erhvervshus Hovedstaden
er sat i verden for at hjælpe alle typer virksomheder
i Hovedstadsområdet. Som en del af dansk erhvervs
fremme er der allerede betalt for Erhvervshusets services,
så du kan få skræddersyet 1:1 sparring eller lære mere
gennem forskellige undervisningsforløb.
Af Copenhagen Business Hub

Photo by Alexis Brown on Unsplash

kus på professionelt salg, digital markedsføring

du bliver i stand til at måle effekten af din

og økonomistyring:

online indsats. Du vil få lagt en online markedsføringsplan, der vil løfte din virksomhed

Undersøgelser fra blandt andre Dansk Industri

• Få indsigt i salgsstyring og de basale

til næste niveau på kun én dag.

viser, at mange små og mellemstore virksomhe-

salgsværktøjer

Læs mere: https://ehhs.dk/file/674522/Digi-

der efterspørger hjælp til forretningsudvikling,

Hvad skal du prioritere fremadrettet for at

tal-markedsforing.pdf

for eksempel inden for digitalisering, innovation

skabe vækst i din virksomhed? Du får her

eller nye forretningsmodeller. Kun få ved at

en unik mulighed for at målrette din salgsind-

hjælpen ikke er langt væk eller koster mere, end

sats, få indsigt i salgsstyring og basale

Uanset hvor god din forretningsmodel er,

den tid du bruger på at få ny viden.

salgsværktøjer. Du vil få lagt en 4-ugers

hvor godt dit produkt er, eller hvor stort

• Økonomisk brush-up

handlingsplan, der skal løfte din virksomhed

markedet er, er det økonomiske overblik – og

Copenhagen Business Hub er nemlig din ind-

til næste niveau – på kun én dag.

indblik – det første, der skal være på plads.

gang til det danske erhvervsfremmesystem.

Læs mere: https://ehhs.dk/file/674521/Pro-

Alt andet kan være ligegyldigt, hvis ikke du

Hos os får du uvildig og fortrolig en-til-en

fessionelt-salg.pdf

har indsigt i og forståelse for de økonomiske
processer i virksomhedens maskinrum, for

sparring om lige præcis dine udfordringer. Vi
samarbejder desuden med et stort netværk af

• Digital markedsføring

så kan du ikke styre forretningen ordentligt.

fonde, investorer, rådgivere og universiteter om

Med relevante cases fortæller vi om mulig-

Læs mere: https://ehhs.dk/file/673748/regn-

målrettede erhvervsprogrammer, som vi guider

hederne for at øge din synlighed og tilstede-

den-ud.pdf

dig i at bruge til gavn for din forretning.

værelse på nettet og giver dig et indblik i den

Lige nu udbyder vi tre forskellige forløb med fo-

}

digitale værktøjskasse. Forløbet skal resultere

Få mere at vide på ehhs.dk, eller kontakt os på

i en handlingsplan for din virksomhed, hvor

info@ehhs.dk og telefon: 3010 8080

Fortsat fra side 10

analyser af virksomhedens muligheder for at

arbejde med. De har selv henvendt sig og er

CO2-belastende at udvinde. Så vi skal sammen

overgå til en mere cirkulær forretningsmodel.

motiverede for at være med i projektet. Selvom

finde nogle løsninger, hvor man kan genanven-

de er en del af en branche, hvor det måske

de materialerne i højere grad.”

Dorthe Bach Egemose Agger er udviklingskon-

ikke er så let at finde løsninger, er de åbne

sulent hos Miljø- og EnergiCentret, og hun op-

over for den helt store model med cirkulære

Erfaringer fra lignende projekter viser, at SMV’er

lever, at virksomhederne er meget engagerede

forretningsmodeller,” siger hun og uddyber:

har god gavn af et projektforløb som Bære-

i projektet.

”En smedevirksomhed bruger jo ikke alle mulige

dygtig Bundlinje 2.0, da det er langt fra alle

forskellige materialer, som de kan skifte noget

virksomheder, der er klædt på til at omstille sig

ud med noget, der bruger mindre CO2. Stål er

til bæredygtige forretningsmodeller.

”CPH Steel er en spændende virksomhed at
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Tilsyn
med store
Olietanke
Glostrup kommune har gennem de sidste år ført en tilsynskampagne
med tanke over 6.000 l, og selv om tankene generelt er i god stand, er
der brug for øget fokus på egenkontrol og forhold omkring påfyldning.
Af Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik

bliver ført, og så er det ikke i overensstemmelse
med reglerne i Olietanksbekendtgørelsen.

store olietanke over 6.000 l, og det generelle

Vi konstaterede også, at forholdene omkring

billede er, at tankene er i OK stand, og de er

påfyldning af de store tanke flere steder ikke

fornuftigt vedligeholdt.

lever op til retningslinjerne i vores forskrift for
påfyldningspladser, og der derfor er risiko for

Vi har set, at den lovpligtige egenkontrol

forureninger fra fx spild i påfyldningssitua

af sagkyndige, som skal udføre indvendige

tionen.

inspektioner, tæthedskontroller og kontrol af
overvågningsudstyret, bliver ført forholdsvis OK,

Vi er i gang med at følge op på de forskellige

men der er enkelte tanke, hvor der har været

forhold og arbejder videre i 2020, med krav om

nogle forsinkelser.

forbedringer over for de enkelte tankejere, hvor
det er relevant.

Den løbende, daglige egenkontrol, som
brugerne af tankene selv skal føre, herunder
beholdningskontrol, pejlinger m.m., går nogenlunde, men der er flere steder, hvor det ikke er
systematisk dokumenteret, hvordan kontrollen

Store olietanke, især de nedgravede, medfører
en risiko for væsentlig forurening af jord og
grundvand, hvis de ikke er tætte. Derfor er det
så vigtigt med den løbende egenkontrol.
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