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Einar Kornerup A/S vinder
Arbejdsmiljøprisen 2020
Entreprenørvirksomheden Einar Kornerup A/S har minimeret antallet af arbejdsulykker blandt lærlinge og
nyansatte markant ved at indføre en ny rutine for modtagelsen af nye medarbejdere. Derfor vinder Einar
Kornerup A/S Arbejdsmiljøprisen 2020 i kategorien ’Unge og nyansattes arbejdsmiljø’.
Af DI Dansk Byggeri

Blandt andet med Einar Kornerup A/S som

Hos Einar Kornerup var lærlinge tidligere over

vinder.

repræsenterede i statistikken over arbejds
ulykker. De har derfor udarbejdet en rutine til

Årets Arbejdsmiljøpris løb af stablen på lidt
anden vis end tidligere. Grundet Covid-19

Tiltag der virker

modtagelsen af nye medarbejdere, der sikrer,

måtte årets temadag om unge og nyansattes

Lærlingeansvarlige og et obligatorisk kursus

at alle nye lærlinge får en kontaktperson, samt

arbejdsmiljø først udskydes og derefter desvær-

i arbejdsmiljø er to centrale punkter i Einar

at de i deres første arbejdsuge gennemfører et

re aflyses, dog blev de fire arbejdsmiljøpriser

Kornerups indsats for at sænke antallet af ar-

kursus inden for fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

fortsat uddelt via en online prisoverrækkelse.

bejdsulykker blandt nye medarbejdere.

Via det tætte samarbejde mellem lærlinge og
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deres kontaktperson har Einar Kornerup A/S

Et eksempel til efterlevelse

dårligt arbejdsmiljø og sikrer, at de unge kom-

skabt et grundlag for, at lærlingene lærer at sige

Hos Einar Kornerup A/S ønsker man den bedste

mer godt ind på arbejdspladsen. Det synes jeg

fra overfor farlige situationer og husker at spør-

start for unge og nyansatte. Derfor har det væ-

er et eksempel til efterlevelse hos rigtig mange

ge omgivelserne til råds, hvis der opstår tvivl.

ret vigtigt, at de lærlingeansvarlige fungerede

andre.”

som gode rollemodeller og viste vejen for det
Resultatet af de nye tiltag taler for sig selv. Siden

gode arbejdsmiljø.

Hos Einar Kornerup A/S planlægger man også
at fortsætte det gode arbejde ”Vi er super

2014 har Einar Kornerup A/S kun registreret
én ulykke, der involverede nye medarbejdere

Ifølge Morten Skov Christiansen, næstformand

stolte af prisen og vil bruge den konstruktivt

og niveauet for ulykker blandt lærlinge er nu

i Fagbevægelsens hovedorganisation, har

til at gøre det endnu bedre og fortsætte den

på niveau med de øvrige medarbejdere. Den

arbejdsmiljørådet netop lagt vægt på Einar

gode udvikling. Det er en kæmpe anerken-

flotte forbedring har ikke kun resulteret i færre

Kornerups gode modtagerkultur. ”De tager det

delse af vores arbejde.” siger Signa Kyllebæk

ulykker men nu også den store hæder i form

seriøst, de laver planer med de unge, de har et

Petersen, Arbejdsmiljøkoordinator hos Einar

af Arbejdsmiljøprisen 2020.

kontinuerligt og fast fokus på at forebygge et

Kornerup A/S.

EINAR KORNERUP A/S

VINDER AF
ARBEJDSMILJØPRISEN
2020
FOR ARBEJDSPLADSENS
INDSATS I KATEGORIEN

UNGE OG NYANSATTES
ARBEJDSMILJØ
På vegne af Arbejdsmiljørådet

Formand Cristina Lage
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Early Warning
– gratis rådgivning
Early Warning hjælper hvert år mere end 2.000 virksomheder
i økonomiske vanskeligheder med uvildig, specialiseret sparring
– uden beregning.
Af Peter Bausager, Early Warning

Bevæger din virksomhed sig mod økonomiske

HVEM ER VI?
Early Warning yder gratis og uvildig rådgivning
til kriseramte virksomhedsejere af mindre og
mellemstore virksomheder. Early Warning har
hjulpet mere end 2000 virksomheder i krise og
bygger på et netværk af frivillige rådgivere, som
har tid, lyst og energi til at give en hjælpende
hånd – uden at det koster noget.
Early Warning er et rådgivningstilbud i sam
arbejde mellem Erhvervshusene og Erhvervs- og
Byggestyrelsen, som skal sikre overlevelse og
vækst blandt virksomheder i Danmark.
Du kan læse mere om Early Warning på
www.earlywarning.dk

udfordringer, som følge af, at:
Lige nu er krisetegn mere reglen end undtagel-

• Dine medarbejdere er sendt i karantæne

sen, og vi står naturligvis til rådighed for dig,

• Dine kunder annullerer ordrer

der er konkurstruet som følge af Corona. Alle

• Du oplever, at din omsætning falder - måske

virksomheder i hovedstadsområdet har ret til
vores hjælp, og du skal ikke tøve et sekund med
at kontakte en af vores forretningsudviklere.

endda drastisk!
• Dine kunder frabeder sig besøg af dine sæl-

Corona-krisen

rerne
• Din virksomhed ikke får sine underleverancer

i krise.
Har din virksomhed adresse i hovedstadsregionen skal du kontakte vores forretningsudviklere,
som du kan finde oplysninger om på www.ehhs.
dk. Hører du hjemme i andre dele af landet kan

Coronavirus har haft lukket store dele af Dan-
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går tingene i stå. Det kan sende din virksomhed

gere
• Du oplever stigende problemer med debito-

Sådan hjælper vi dig gennem

kan skabe sit produkt og sælge til kunderne, så

mark ned. Måske oplever du, at Corona-krisen

Eller måske er din virksomhed i event-, hotel-

har svære økonomiske konsekvenser for dig og

eller restaurationsbranchen, der allerede er

din virksomhed? Vi tilbyder sparring på, hvordan

økonomisk hårdt ramt. Det er blot nogle ek-

Skriv gerne en mail, hvor du kort skitserer dine

du kommer bedst igennem krisen. Hjælpen er

sempler på den indirekte effekt, der kan brede

udfordringer. Ventetid vil forekomme, men alle

gratis, uvildig og fortrolig!

sig som ringe i vandet. Når din virksomhed ikke

bliver kontaktet – og hjulpet.

du finde hjælp via www.earlywarning.dk

Kort nyt
Udkast til ny affaldsbekendtgørelse
– nye krav til sortering af affaldet fra erhverv
Miljø- og Fødevareministeriet har sendt et

af mad- og drikkekartonaffald fra 1. juli 2021.

hvad virksomhederne skal sortere. Derfor er der

udkast til ny affaldsbekendtgørelse i høring.

Dvs. at der fremover vil være særskilt indsamling

i bekendtgørelsen indsat en ikke-udtømmende

Bekendtgørelsen er planlagt at træde i kraft

af følgende 10 fraktioner: mad-, pap-, papir-,

liste over erhvervsaffaldstyper, der er egnet til

den 1. januar 2021, og høringsfristen er den 1.

metal-, glas-, plast-, mad- og drikkekartoner-,

materialenyttiggørelse, som virksomhederne

oktober 2020. Udkastet indeholder - i forhold til

tekstil-, rest- samt farligt affald.

kan bruge som retningslinje:

Mulighed for kombineret indsamling

1) Glasaffald. 2) Metalaffald. 3) Plastaffald.

Affaldsrammedirektivet giver mulighed for

4) Papiraffald. 5) Papaffald. 6) Madaffald.

at indsamle forskellige affaldstyper sammen

7) Haveaffald. 8) Træaffald. 9) Tekstilaffald.

(dvs. undtagelser fra særskilt indsamling)

10) Genanvendeligt farligt affald, herunder

under nærmere fastsatte betingelser. Der er

batterier og elektronik. 11) Genanvendeligt

således følgende muligheder for kombineret

PVC-affald. 12) Andet affald, der er egnet til

indsamling, som kommuner kan benytte sig

materialenyttiggørelse.

den gældende bekendtgørelse - ændringer, der
vedrører både private husholdninger og erhverv.

§ §§
Sortering i flere fraktioner

af: 1) papir/pap, 2) metal/glas, 3) metal/plast,
4) plast/mad- og drikkekartoner og 5) plast/

Virksomheder skal også sortere det

mad- og drikkekartoner/metal.

husholdningslignende affald

En væsentlig ændring er, at husholdningsaffald

På baggrund af Klimaplanen for en grøn affalds-

og husholdningslignende affald fra virksomhe-

Hvis kommunen allerede har etableret en ind-

sektor og cirkulær økonomi indføres derudover

der skal sorteres i 10 fraktioner.

samlingsordning, hvor metal/glas/hård plast

et krav om, at virksomheder med udgangen af

(MGP) indsamles kombineret, kan de fortsætte

2022 skal sortere deres husholdningslignende

EU’s affaldsrammedirektiv fastsætter krav om

den ordning indtil 1. januar 2025 (men nye

affald efter de samme sorteringskriterier som

særskilt indsamling af en række affaldstyper.

ordninger / nye udbud for MGP må ikke indfø-

husholdningerne. Derudover skal virksomheder-

Udkastet til den reviderede affaldsbekendtgø-

res). På samme måde kan en allerede etableret

nes beholdere til indsamling af husholdnings-

relse indfører derfor som noget nyt krav om

indsamlingsordning for papir/pap/blød plast

lignende affald mærkes med de piktogrammer,

særskilt indsamling af bioaffald (madaffald fra

fortsættes indtil 1. januar 2025.

som bekendtgørelsen foreskriver.

En indsamlingsordning for papir/pap/blød plast

Baggrunden for revisionen af affaldsbekendt-

1. juli 2021 og haveaffald fra 2024) og tekstil
affald fra 2022.

kan etableres inden 1. juli 2021, hvis kommu-

gørelsen er hovedsageligt krav i Europa-Parla-

De eksisterende krav i direktivet om særskilt

nen allerede har etableret en MGP-ordning,

mentets og Rådets direktiv 2018/851/EU af 30.

indsamling af metal, plast og glas præciseres

men mangler en ordning for blød plast. Denne

maj 2018 om ændring af direktiv 2008/98/EF

i bekendtgørelsen, så kravene gælder alt

ordning kan fortsætte indtil 1. januar 2025.

om affald (affaldsrammedirektivet). Derudover

husholdningsaffald og husholdningslignende

er der på baggrund af den politiske aftale om

affald fra erhverv af disse materialer og ikke

Liste over erhvervsaffald til

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær

kun emballagen, som det tidligere var tilfældet.

nyttiggørelse

økonomi foretaget en række øvrige ændringer,

Erhvervslivet har givet udtryk for, at det ønsker

der har til formål at ensrette affaldsindsamlin-

Mad- og drikkevareemballager

større klarhed om reglerne for virksomheders

gen og derved øge mængden af indsamlet

For at leve op til emballagedirektivets krav om

affaldshåndtering. Uklarheden drejer sig særligt

affald, så mere affald kan blive genbrugt og

at fremme genanvendelse af emballageaffald

om bestemmelserne vedrørende affald egnet til

genanvendt.

af høj kvalitet, herunder fra kompositembal-

materialenyttiggørelse, herunder om de eksem-

lage, indføres et krav om særskilt indsamling

pler, der gives, er en udtømmende liste over,

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk
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Klimaaftale om energi
Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har
indgået en klimaaftale, der sikrer en helt grøn
energisektor og vigtige skridt mod en grønnere
industri. I alt medfører aftalen - sammen med
klimaaftalen for affald - CO2-reduktioner på
3,4 mio. tons i 2030.
Der skal etableres to energiøer på i alt 5 GW,
og der skal investeres i CO2-fangst og grønne
brændstoffer. Derudover fremrykkes etableringen af en yderligere havvindmøllepark på
ca. 1 GW ved Hesselø. Grøn varme bliver billigere, og sort varme bliver dyrere. Individuelle
olie- og gasfyr skal udfases og udskiftes med
varmepumper og grøn fjernvarme. Der skal
flere ladestandere til elbiler, og industrien skal
omstilles gennem energieffektiviseringer, grøn
strøm og mere biogas.
Det er nogle af hovedelementerne i aftalen
mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og
Alternativet.
Kilde: Energistyrelsen, https://presse.ens.dk
Foto: EON

PVC-afgift genindføres
Regeringen har sendt et lovforslag om at

af PVC indebærer sundhedsmæssige og miljø

de folier og tape i ruller eller strimler, tagfolier,

genindføre afgift på PVC og ftalater til høring.

mæssige konsekvenser, som ikke reguleres i

membranfolier, tagplader og ovenlysvinduer,

Målet med lovforslaget er bl.a. at reducere

anden sammenhæng.

tidsskriftskassetter, ringbind, brevordnere,
charteks, plastlommer, handsker, forklæder,

mængden af PVC til forbrænding og depoBortskaffelsen af PVC giver desuden proble-

den 1. januar 2021. Høringsfristen er den 25.

mer i affaldshåndteringen, da PVC indeholder

september 2020.

klor, som ved forbrænding medvirker til en

Et resumé (på Høringsportalen) af lovforslaget

væsentlig forøgelse af mængden af skadelige

nævner, at det desuden foreslås at genindføre

restprodukter.

emballageafgiften for PVC-folier med fordoblet

Lovforslaget udmønter en del af Aftale om

afgiftssats i forhold til det tidligere afgiftsniveau.

finansloven for 2020, som indeholder et initiativ om at genindføre en afgift på visse varer

Ftalater er en gruppe af kemiske stoffer, der især

indeholdende PVC og ftalater (blødgørere).

anvendes som blødgørere i plastik - primært

Lovforslaget kan findes på Høringsportalen

PVC. Nogle ftalater er hormonforstyrrende og

eller på Skatteministeriets hjemmeside, https://

kan påvirke forplantningsevnen.

www.skm.dk/love/lovforslag/lovforslag-

eller deponeres, og at øge incitamentet til

Afgiften foreslås lagt på blandt andet bløde

klorid-og-ftalater/

anvendelse af andre blødgørere end ftalater.

rør og slanger samt fittings, gulvbelægnings-

En afgift på PVC og ftalater er nødvendig af

materialer, vægbeklædning, loftsbeklædning,

hensyn til de fremtidige generationer, da brug

korkfliser indeholdende blød PVC, Selvklæben-

Formålet med den foreslåede afgift er at re-

2019-20/forslag-til-lov-om-afgift-af-polyvinyl-

ducere mængden af PVC, som forbrændes
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beskyttelsesdragter, regntøj, presenninger m.fl.

nering. Det foreslås, at loven træder i kraft

Kilde: Skatteministeriet, https://www.skm.dk

Power-to-X
I 2027 vil hele den danske el produktion efter

X-anlæg på 100 MW i Danmark. Investeringen

De store mængder elektricitet fra energiøerne

planerne komme fra vedvarende energikilder.

vil indgå i tilskudspuljen til Power-to-X, som

skal således udnyttes til andet end direkte

Det åbner mulighed for at udvikle nye klima-

regeringen har foreslået i forbindelse med det

energiforsyning. Det kan fx være til lagring

løsninger baseret på grøn strøm.

første udspil til klimahandlingsplan.

eller som brændstof i lastbiler, fragtskibe og fly.

Regeringen har foreslået at etablere to ener-

Power-to-X er en fællesbetegnelse for tekno

gi-øer samt at satse på udvikling af nye tekno-

logier, hvor elektricitet via fx elektrolyse er

logier, der gør det muligt at bruge den grønne

energikilden til fremstilling af fx brint, syntetiske

strøm i flere dele af samfundet. Holland har

gasser, brændstoffer m.m.

besluttet at investere ca. 1 mia. kr. i Power-to-

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

Færre overtrædelser hos pesticidforhandlere
Mere information og kontrol hos forhandlere,

Kemikalieinspektionen i Miljøstyrelsen har i

er faldet siden 2016, men at målet om at ned-

som sælger pesticider til erhvervsmæssig brug,

perioden fra 2017 til 1. maj 2019 gennemført

bringe overtrædelsesprocenten til fem procent

har givet resultat, og antallet af overtrædelser i

kontrol hos alle forhandlere, der sælger sprøj-

på to år ikke er nået. Overtrædelsesprocenten

forhold til ulovligt salg og besiddelse er halveret.

temidler til erhvervsmæssig brug. Normalt gen-

var i 2019 på 16 procent. I 2016 var overtræ-

nemføres kontrollen hos denne type forhandlere

delsesprocenten på 30 procent.

Med aftalen om Pesticidstrategi 2017-2021 blev

inden for en femårig periode.
Den hyppigst forekommende overtrædelse er

det besluttet at gennemføre en informationsindsats, som skulle sikre kendskab til reglerne,

Målet var at nedbringe overtrædelsesprocen-

ulovligt salg og/eller besiddelse af pesticider, der

samt en øget kontrol over en toårig periode

ten i forhold til salg og besiddelse af ulovlige

ikke længere er godkendt i Danmark.

hos forhandlere, der sælger sprøjtemidler til

sprøjtemidler fra 30 procent til fem procent.

erhvervsmæssig brug.

Evalueringen viser, at overtrædelsesprocenten

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Dom for ulovlig import af teaktræ
Ved Retten i Aarhus er en virksomhed den 25.

Teaktræet på virksomhedens lager

august blevet idømt en bøde på 75.000 kroner

Foto: Miljøstyrelsen

for ulovlig import af teaktræ fra Myanmar.
Importen var ulovlig og et brud på reglerne i
EU's tømmerforordning, da virksomheden ikke

virksomheden ved at modtage og indfortolde

sikrede sig, at træet var lovligt fældet.

træet har undladt at efterkomme påbuddet,
og at virksomheden herved har handlet groft

Myanmar er kendt som et land, hvor ulovlig

uagtsomt. Virksomheden havde ikke dokumen-

skovhugst er et stort og veldokumenteret pro-

tation for, at det importerede træ kom fra et

blem. Den ulovlige hugst fører blandt andet

område med en lovlig udstedt hugstlicens eller,

til rydning af regnskov, tab af biodiversitet og

at hugsten er sket efter Myanmars nationale

finansiering af væbnede konflikter.

lovgivning.
Kontrolbesøget førte til et påbud om at overholDet er anden gang, at en dansk virksomhed

Sagen mod møbelfabrikken begyndte, da

de kravene i tømmerforordningen ved fremtidig

Miljøstyrelsen i 2016 aflagde kontrolbesøg på

import af træ og træprodukter fra Myanmar.

dømmes for overtrædelse af reglerne i tømmer-

virksomheden. Her kunne virksomheden kun

Det fremgår af dommen, at virksomheden

forordningen som trådte i kraft i 2013.

fremlægge en mangelfuld såkaldt due diligen-

uanset dette i april 2017 importerede et nyt

ce-ordning.

parti teaktræ fra Myanmar. Retten finder, at

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk
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Bæredygtig tekstilproduktion
Miljøstyrelsens har udgivet et inspirationskatalog, der blandt andet skal få producenternes
og forbrugernes øjne op for bæredygtig tekstil
produktion.
Der kasseres næsten 60.000 tons tekstiler i
Danmark om året, mens der markedsføres
ca. 85.000 tons (2016). De kasserede tekstiler
brændes eller deponeres i Danmark eller i
udlandet.
Der findes virksomheder og producenter, der
arbejder med bæredygtige forretningsmodeller.
Miljøstyrelsen har lavet et inspirationskatalog,
som indeholder beskrivelser af 11 forskellige
tekstilvirksomheder, hvor forretningsmodellen
bygger på cirkulær økonomi
Blandt virksomhederne i kataloget er Sandermann, der bruger uld fra danske får i produktion
af tøj. Ulden fra de danske slagtefår bliver normalt opfattet som et restprodukt, der brændes
Foto: Jens Nejrup

af. Men virksomheden Sandermann forarbejder
den relativt grove danske uld, og omdanner
dermed et affaldsprodukt til et attraktiv vare.

tøjet på hjemmeadressen. Igennem reparationer

Proem Parades inviterer sine kunder, hvor de

er det muligt at forlænge levetiden for tøjet,

kan se og prøve tøjet, inden de beslutter sig

En anden virksomhed er Nordic Tailors, som

og dermed udsætte det tidspunkt hvor tøjet

for at købe noget. Spildet reduceres, da der

tilbyder reparation af tøj i hele Denmark. Ud fra

bliver til affald.

kun produceres de produkter, der skal bruges.

ideen om at danskerne skal lære at værdsætte
hvert enkelt stykke tøj, har de opbygget en

Virksomheden Proem Parades har valgt en for-

skrædderservice, som både afhenter og leverer

retningsmodel, hvor der kun sys tøj på bestilling.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Hjemmeside med overblik over hormonforstyrrende stoffer i EU
liste med stoffer, som nationale myndigheder

Sammen med Belgien, Frankrig, Holland og Sve-

Det har med publiceringen af hjemmesiden

rige, har Danmark lanceret en ny hjemmeside

været en central målsætning at give et bru-

har vurderet for at have mulige hormonforstyr-

indeholdende lister over hormonforstyrrende

gervenligt og samlet overblik over hormon-

rende effekter, men for hvilke der endnu ikke

stoffer.

forstyrrende stoffer. Hjemmesiden indeholder

er nogen EU-regulering.

således en liste med alle de stoffer, som allerede
Hormonforstyrrende stoffer har længe ligget

er konkluderet som hormonforstyrrende i EU

Intentionen med at samle listerne på én

højt på kemikaliedagsordenen blandt poli

samt en liste over stoffer som er ved at blive

hjemmeside er især at udbrede kendskabet

tikere, forskere og i befolkningen. Danmark

undersøgt herfor.

til hormonforstyrrende stoffer samt at øge
gennemsigtigheden og samarbejdet på tværs

har i mange år gået forrest for at sikre øget
viden om udfordringer ved hormonforstyr-

Listerne vil løbende blive opdateret efterhånden

rende stoffer, så disse kan håndteres for at

som flere stoffer vurderes og reguleres i EU.
Hjemmesiden: https://edlists.org/the-ed-lists

sikre et højt beskyttelsesniveau for mennesker
og miljøet.
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af lovgivninger for hormonforstyrrende stoffer.

Derudover indeholder hjemmesiden en tredje

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Test af elcykler giver
medarbejdere lyst til
at cykle mere til arbejde
Test af elcykler giver medarbejdere lyst til at cykle mere til arbejde. Det har flere studier og forsøg
allerede vist. Virksomhedsnetværket Moving People gør det nemmere for virksomheder at finde frem til
de cykeludbydere, som giver medarbejderne mulighed for at afprøve, om elcyklen kan være et alternativ
i deres daglige transport.
Af Lene Ulsted Carlsen, Gate 21

”Når man prøver en elcykel – selv i en kort
periode – får man afprøvet, om den reelt kan
erstatte bilen eller kollektiv transport til arbejde.
Op mod 40 procent af bilister vil egentlig gerne
cykle mere, men længere distancer på over 8-10
Foto: Mikkel Østergaard.

kilometer kan være en barriere,” udtaler Charlotte Hauerslev, seniorprojektleder i Gate 21
og facilitator af virksomhedsnetværket Moving
People og fortsætter:
”I vores test af elcykler kan vi se, at op mod hver
tredje, der tester elcykel, efterfølgende vælger
at cykle mere, og flere køber eller leaser også
en elcykel”.

Nye cykelkoncepter for

”Vi ser endda, at flere virksomheder medregner

virksomheder

medarbejdernes transport til og fra arbejde som

Moving People har i 2020 indgået samarbejde

Gennem det seneste år, er der kommet en

en del af virksomhedens samlede CO2-aftryk.”

med Fri Bikeshop i Glostrup, der har sammensat

del nye cykelkoncepter og leasingordninger

en pulje af elcykler, som virksomheder kan leje

på markedet, som er målrettet virksomheder

i en måned til de medarbejdere, der ønsker at

og deres medarbejdere. Og noget kunne tyde

prøve dem af. På den måde kan medarbejderne

på, at flere virksomheder ønsker at fremme

finde ud af, om elcykler er sagen, uden at skulle

muligheden for at cykle til arbejdspladsen. Det

foretage en større investering.

kan gøre virksomheden nemmere tilgængelig
og dermed mere attraktiv for medarbejderne,

Cykling giver sundere og gladere

hvis de kan undgå at sidde i kø i myldretiden.

medarbejdere

Samtidigt kan det nedbringe CO2-aftrykket i

Tidligere forsøg har vist, at 34 procent cykler

virksomhedens samlede transport.

minimum tre dage om ugen efter, de har
prøvet en elcykel, og at de føler sig sundere.

”Vi kan se, at virksomheder i dag både er opta-

Sundhedsmålinger viser også, at elcykler giver

get af sundhedsgevinsten for medarbejderne og

næsten lige så meget motion som almindelige

af klimaet. Klimamæssigt udleder én kilometer

cykler. Samtidigt cykler elcyklister generelt både

på elcykel cirka 22 gram CO2, hvor én kilometers

oftere og længere, hvilket øger sundhedseffek-

kørsel i bil udleder 164 gram,” siger Charlotte

ten yderligere.

Hauerslev og fortsætter:

På Moving Peoples hjemmeside kan du finde
en oversigt over udbydere, som virksomheder
kan samarbejde med, når de vil fremme grøn
og sund transport for medarbejderne. Her findes
både løsninger som samkørsel, delebiler, tilbud
om cykelfremme og altså også muligheden for
teste elcykler.
TILBUDDENE FINDES PÅ MOVING PEOPLE’S
HJEMMESIDE:
https://movingpeople-greatercph.dk/kom-igang/find-din-gronne-mobilitetsudbyder/
INFORMATION OM TEST EN ELCYKEL FÅS
HER:
https://movingpeople-greatercph.dk/kom-igang/kom-i-gang-virksomheder/pendling/cykel/
cykelkampagner-interne/cykeluge-2/
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KLINISK
RISIKOAFFALD
Virksomheder skal sortere klinisk risikoaffald fra det øvrige affald.
Klinisk risikoaffald er smitte- eller sundhedsfarligt affald fra plejehjem,
læge-, tandlæge- og dyreklinikker, plejehjem, forskningsinstitutioner,
laboratorier og sygehuse.

KLINISK RISIKOAFFALD
SKAL SPECIALBEHANDLES
I skal sortere klinisk risikoaffald
dér, hvor det opstår og opsamle
det i egnet emballage med korrekt mærkning.
Affaldet må ikke opbevares på
steder, hvor det er offentligt
tilgængeligt.
Klinisk risikoaffald indsamles af
SMOKA, og sendes til specialbehandling.

TILMELD JER EN ORDNING
Tilmeld jer ordningen for indsamling af klinisk risikoaffald:
• SMOKA:
www.smoka.dk

I kan søge kommunen om fritagelse fra at benytte SMOKA, hvis
I ønsker at aflevere jeres kliniske
risikoaffald til et andet godkendt
modtageanlæg.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Klinisk risikoaffald er farligt affald, og skal anmeldes til kommunen via www.virk.dk.
Klinisk risikoaffald skal afhentes fra virksomheden mindst en
gang om året. I skal ved tilsyn
kunne fremvise dokumentation
for aflevering af klinisk risikoaffald.

JA TAK

• Smittefarligt affald
• Materiale med blod, pus
m.v.
• Kanyler, knive, sakse mv.
fra behandling af mennesker og dyr
• Vævsaffald

NEJ TAK

MILJØ
Klinisk risikoaffald kan være
smitte- eller sundhedsfarligt for
mennesker og dyr. Der kan også
være etiske grunde til, at klinisk
risikoaffald skal håndteres og
indsamles separat.

• Bleer og hygiejnebind
• Radioaktivt affald

KONTAKT
Har I spørgsmål, kan I kontakte
os på:
Tlf.: 43 23 61 60
E-mail: natur.miljo@glostrup.dk

Se mere på www.glostrup.dk/erhvervsaffald
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Farven er gul!
Det er vigtigt ikke at blande medicin og klinisk risikoaffald med
andet affald.
Af Miljøavissamarbejdet

Klinisk risikoaffald er farligt affald, som virk-

For at gøre opmærksom på at affaldet er sær-

affaldsmængder til virksomheden/instituti-

ligt, skal det være markeret med GULT eller være

onen.

i GULE beholdere.

• Virksomheden/institutionen modtager
emballager til affaldet fra affaldstranspor-

somheder skal indsamle og håndtere særskilt

Hvem gør hvad

tøren, derfra er det virksomhedens ansvar,

Hvordan kan du bedst håndtere og bortskaffe

at affaldet bliver sorteret/pakket korrekt og

Medicin og Klinisk risikoaffald stammer typisk

medicin og klinisk risikoaffald?

risikofrit.

fra apoteker, sygehuse, plejehjem, læge- og

• Du skal aflevere dit kliniske risikoaffald

på grund af smittefare.

tandlægeklinikker, laboratorier, dyrlæger og
dyreklinikker, tatovører, akupunktører og fodterapeuter.

mindst én gang om året.
• Virksomheder/institutioner, som arbejder
med medicin og klinisk risikoaffald, skal

Du kan orientere dig om forskellige affaldstransportører på: affaldsregister.ens.dk. Du skal
vælge en der må transportere farligt affald.

indgå aftale med en affaldstransportør,

En affaldstype med flere risici

som har tilladelse til at afhente, håndtere

Vigtigt du må ikke aflevere klinisk risiko

Klinisk risikoaffald kan inddeles i tre kategorier:

og bortskaffe affaldstyperne.

affald på genbrugsstationen.

• Skærende og stikkende genstande
- kanyler, knive, sakse, pincetter, etc.
• Smitteførende affald

• Det valgte firma kan ud over vejledning om
håndtering og bortskaffelse også udfylde

Borgere kan ifølge apotekerloven aflevere deres

deklarationer efter virksomhedens anvisning,

egne medicinrester, brugte kanyler og andet

- forbindinger, afdækninger, operations

sælge godkendt opbevarings- og transport-

klinisk risikoaffald på apoteket, men denne

servietter, etc.

materiale og levere årlige opgørelser over

ordning gælder ikke virksomheder/institutioner.

• Vævsaffald
- alle genkendelige vævs- og legemsdele
Smittefaren betyder, at vi stiller bestemte krav
til, hvordan virksomheder skal emballere, mærke og bortskaffe affaldet. Smittefaren betyder
også, at forbrændingen af affaldet skal ske på
særlige godkendte forbrændingsanlæg.

Korrekt emballering og mærkning
sikrer en ordentlig håndtering
Medicin og klinisk risikoaffald skal emballeres i
inder- og yderemballage. Affaldet skal pakkes
ind, så det er sikkert at håndtere. Der må ikke
være huller eller anden mulighed for lækage.
Yderemballagen skal altid, som minimum, være
mærket; klinisk risikoaffald eller medicinaffald.
Skærende og stikkende genstande skal samles i
kanylebokse eller skårspande, øvrigt affald kan
samles i papkasser med inderliner.
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Ny digital platform
til iværksættere og
virksomheder

Virksomhedsguiden giver indblik i de mest

Virksomhedsguiden har ved lanceringen samlet

relevante virksomhedsrettede love og regler

vejledning på tværs af mere end 16 forskellige

og vejleder om forretningsudvikling. Samtidig

myndigheder og 6 erhvervshuse samt erhvervs-

giver Virksomhedsguiden overblik over de

fremmetilbud fra over 80 erhvervsfremme-

tilbud, der udbydes på tværs af den offentlige

aktører. Virksomhedsguiden vil løbende blive

erhvervsfremmeindsats - lige fra den lokale

opdateret og videreudviklet for både virksom-

erhvervsservice til statens ordninger.

heder og aktører i erhvervsfremmesystemet – alt
sammen for at give virksomhederne relevant

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for Virksomheds-

vejledning af høj kvalitet.

guiden, der skal drives som en fællesoffentlig
platform, der henvender sig til navnlig iværksættere og små og mellemstore virksomheder.
Udviklingen af Virksomhedsguiden sker derfor i
tæt samarbejde med kommuner, myndigheder,
virksomheder samt de projekter og programmer, der er i erhvervsfremmesystemet.

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

I slutningen af juni blev Virksomhedsguiden lanceret - et helt nyt
digitalt redskab for virksomhederne, der skal give bedre adgang
til vejledning og information om opstart, drift og udvikling af
virksomhed.

