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Vilde fugle på
Vestforbrænding
På toppen af Vestforbrænding bor en lille sensation.
Her har et vandrefalkepar slået sig ned og fået unger.
Det er første gang i over 100 år, at vandrefalken
yngler i hovedstadsområdet.
To tårnfalkekasser blev sat op højt på anlægget

Af Glostrup Kommune,
Center for Miljø og Teknik

og to redekasser tiltænkt natugler blev sat op i
træerne omkring anlægget. Natuglen er rottens

I efteråret 2020 opsatte Vestforbrænding i

største naturlige fjende. Udover at øge den

samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening

biologiske mangfoldighed lokalt var planen, at

(DOF) en redekasse på toppen af den 150

fuglene skulle hjælpe med at bekæmpe rotter

meter høje skorsten. Det skete efter, at den

på anlægget.

lokale ornitolog Steffen Brøgger Jensen havde
observeret et vandrefalkepar, der holdt til i

Rovfugle mod rotter

området ved Vestforbrænding. Sammen med

Rovfugle er mere miljøvenlige end de fælder

DOF kontaktede han Vestforbrænding, der var

med rottegift, der ellers anvendes mod rotter.

med på at sætte en redekasse op.

Gift er både skidt for naturen og for de dyr, der
spiser de forgiftede rotter. Hvert år dør flere

Flyvefærdige unger

rovfugle og rovdyr en langsom og pinefuld død

Falkeparret flyttede hurtigt ind og allerede i år

af forgiftning. I dag er begge tårnfuglekasserne

kom de første unger til verden. De to unger

beboet. Men natugler må Vestforbrænding

blev ringmærket, inden de var flyvefærdige og

desværre stadig se langt efter. Så endnu har

kom på vingerne i løbet af sommeren. Vandre-

tiltaget ikke haft den store betydning på be-

falken forsvandt som dansk ynglefugl i starten

standen af rotter.

af 1970’erne men genindvandrede i 2021.
I dag er der omkring 20 ynglende par på

Men bidraget til en mere rig og alsidig lokal

landsplan. Så det er meget spændende, at et af

natur, og de oplevelser det fører med sig, er ikke

disse par nu har bosat sig på Vestforbrændings

til at tage fejl af. Per-Henrik Goosman, presse-

skorsten.

chef på Vestforbrænding udtrykker det således:

Ejby Mose blev indviet i 1975 og har siden
fungeret som rekreativt natur- og frilufts
område. Det er det største sammenhængende
naturområde i Glostrup Kommune og bruges
flittigt af både hundeluftere, spejdere og
andre friluftsfolk. Omkring 25 får er med til at
vedligeholde de grønne områder og bekæmpe
bjørneklo. Derudover er mosen hjemsted for en
række fuglearter, der både yngler og søger føde
ved mosen. Gennem tiden er der observeret
mere en 111 fuglearter i og omkring mosen.

”Vores nærhed til Ejby Mose har skabt mange

af skorstenen. Og så er det ikke mindst en god

Det er ikke første gang Vestforbrænding sætter

gode oplevelser. Fra andepar i bassinerne ved

fortælling, vi kan formidle videre til vores mange

redekasser op. I 2018 satte de sammen med

administrationsbygningen, ugler på anlægget

skoleelever og besøgende – at Vestforbrænding

DOF fire kasser op for at tiltrække store rovfugle.

og nu vandrefalke, der har ynglet på toppen

faktisk er grøn nok til, at fuglene vil os”.
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EJBY MOSE
Vestforbrænding ligger lige ud til Ejby Mose.
Og det er ikke helt uden grund. I dag er der
et rigt plante- og dyreliv i mosen. Men den
gamle mose har haft en omskiftelig historie fra
tørvegravning til losseplads. Vestforbrænding
blev bygget i 1960’erne og i 1970 blev de tre
forbrændingsovne til affald taget i drift. Det
gjorde den gamle losseplads overflødig og i
1971 begyndte arbejdet med at udforme det
Ejby Mose, som vi kender i dag. Flere små søer
blev lagt sammen til tre store og affaldsdepoterne blev udformet som bakker, dækket med
muld og tilplantet.
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Kort nyt
illustrationerne på for- og bagsiden er udarbejdet af Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

Hvorfor en letbane?
Trængsel af vejene er en velkendt udfordring for alle, der bor eller arbejder langs Ring 3.
Biltrafikken i hovedstadsområdet vokser hvert

Derfor er det besluttet at bygge en letbane. Let-

Udover at forbinde seks S-togsstationer vil let-

år, og det er ikke nemt at komme til mange af

banen forbinder seks S-togsstationer og vil gøre

banen stoppe tæt på DTU, hospitalerne i Herlev

arbejdspladserne langs Ring 3 med offentlig

det nemmere, hurtigere og mere komfortabelt

og Glostrup og en lang række andre arbejds-

transport.

at rejse på tværs af hovedstaden.

pladser, butikker og uddannelsesinstitutioner.

Glostrup Station.
Illustration: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

Glostrup-Ejby Station.
Illustration: Hovedstadens Letbane/Gottlieb Paludan Architects.

Letbane arbejde i Glostrup
Store anlægsarbejder er i gang i Glostrup og

stationer, opsat køremaster, lavet signalsystemer

som virksomhed i Glostrup vil du i en periode

og bygget omformerstationer. Allerede i 2023

opleve forlænget rejsetid, omkørsler og ændre-

vil der i Glostrup blive gennemført testkørsler

de adgangsveje.

og det er stadig planen at letbanen åbner for
passagerer i 2025.

De store anlægsarbejder som ombygning af
vejkryds, udvidelse af vejen, opbygning af vej-

Information om anlægsarbejdet

og sporkasser og bygning af konstruktioner

På hjemmesiden dinletbane.dk/glostrup kan

som broer forventes afsluttet i 2022. I perioden

du følge byggeriet og holde dig opdateret om,

2022 – 2023 vil der blive arbejdet på transport-

hvilke anlægsaktiviteter der foregår i Glostrup

systemet, og der vil blive lagt skinner, bygget

netop nu.
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Glostrup-virksomheder
hopper i sadlen
Cyklistforbundets landsdækkende kampagne VI CYKLER TIL ARBEJDE var igen i år præget af corona
nedlukning og hjemmearbejde samt et vejr, der bød på regn, blæst og gråvejr. Men det stoppede ikke
de ca. 500 medarbejdere fra virksomheder i Glostrup, der deltog i kampagnen.
Af Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik

Igen i år var der stor tilslutning til cykelkampagnen blandt virksomhederne i Glostrup. Tilsammen blev der tilbagelagt knap 90.000 km. i maj
måned, hvor kampagnen kørte. På nationalt
plan kom i alt 28.476 cyklister op på cyklen og
cyklede tilsammen flotte 4.580.435 km.
VI CYKLER TIL ARBEJDE kampagnen handler
ikke kun om at cykle længst, men om at have
det sjovt med kollegaerne og få en sundere
hverdag med den daglige cykeltur. Derfor findes
årets to lokale vindere i Glostrup ved lodtrækning. Her løb kommunikationsvirksomheden
Boarding Danmark med den ene præmie.

Agilent Technologies modtager præmien af formanden for Miljø-, Teknik- og
Ejendomsudvalget.

Det 14 mand store hold cyklede 149 dage og
tilbagelagt 4.632 km. i maj måned. Den anden
heldige vinder var Agilent Technologies, som
stillede op til kampagnen med et 7 mandshold,
der cyklede 51 dage og tilbagelagde 589 km.
Begge hold fik overrakt præmien af formanden for Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget
Søren Enemark (A). Han takkede for indsatsen
med ordene: ”Den daglige cykeltur gør rigtig
meget både for vores sundhed, for miljøet og
for trængslen på vores veje. Jeg håber, at I vil
holde fast i de gode cykelvaner - særligt i denne tid, hvor vi er i gang med at anlægge den
kommende letbane. Her er pladsen på vejene
i Glostrup og vores nabokommuner udfordret
mere end sædvanligt og så er jeres valg af cykel
som transportmiddel vigtig.”
Herudover blev der trukket lod om et gavekort
til en cykelbutik blandt holdkaptajner i kommunen. Her gik præmien til Karina Henriksen fra
Rigshospitalet Glostrup.
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Cykelholdet fra Boarding Danmark. Holdet kan se frem til en lækker middag sammen.

Kort nyt
Fremtidig el-infrastruktur til understøttelse af grøn omstilling
Et stort flertal af partier i Folketinget har indgået

baseret på sol og vind, at elproduktionen både

Aftalen er en stemmeaftale der betyder, at

en aftale om el-infrastrukturen til understøttelse

skal transporteres over længere afstande, og

partierne har forpligtet sig til at stemme for de

af Klimalovens mål om 70 pct. drivhusgas

at energisystemet skal blive bedre til at udnytte

lovforslag, der er nødvendige for at gennemføre

reduktionen i 2030 og klimaneutralitet i 2050.

sol- og vindenergien.

aftalen.

cering af det danske samfund, hvor landet

Aftalen indebærer blandt andet, at el-distribu-

Aftalen findes på Klimaministeriets hjemmeside,

kommer til at bruge markant mere elektricitet

tionsnettet skal fremtidssikres, og at leverings-

https://kefm.dk/.

end i dag. Derudover betyder den gradvise

kvaliteten samfundsøkonomisk skal være den

omstilling fra centrale kraftværker til VE-anlæg

mest hensigtsmæssige.

Målene vil medføre en omfattende elektrifi-

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

Ny lov om gasforsyning
Lov om naturgasforsyning bliver til lov om

andre love. Det mest iøjnefaldende er, at lov

procent og den øvrige del er fossilt gas fra Nord-

gasforsyning m.m. Folketinget har den 11. maj

om naturgasforsyning ændrer navn til lov om

søen, samt importeret fossilt gas fra Tyskland.

2021 tredjebehandlet lovforslaget, nu lov nr.

gasforsyning. Det skyldes, at en stadig større

923 af 18. maj 2021, som indeholder en række

del af gassen i ledningsnettet udgøres af biogas

ændringer af bl.a. lov om naturgasforsyning og

fra biogasanlæg. Andelen af biogas er ca. 20

Kilde Energistyrelsen, https://ens.dk/

Sparepæren udgår
Først i 1990erne blev sparepæren udbredt

energibesparende, men på grund af indholds-

hos almindelige forbrugere. Det daværende

stofferne – blandt andet kviksølv – ikke så

Elsparefonden begyndte omkring år 2000 at

miljøvenlig.

køre kampagner og udviklede en A-pæreliste
for at gøre det nemmere og sikrere at købe

Sparepæren toppede i de danske hjem i 2014,

sparepærer. Fra den 1. september i år, må

hvor der var 18 sparepærer i et typisk parcelhus.

sparepærer ikke længere sælges - bortset fra

Herfra gik det kraftigt ned ad bakke, og i 2020

butikkers eventuelle restlager.

var tallet 5. Nu bliver sparepæren helt udfaset
efter at have tabt kampen til den langt mere
effektive LED-pære.

Sparepæren blev særlig udbredt, efter at glødepæren blev udfaset fra 2009, hvor LED-lyset

Sparepæren er i princippet et kompakt lysstof-

endnu ikke for alvor var slået igennem.

rør. I forhold til glødepæren er den væsentligt

Kilde Energistyrelsen, https://ens.dk/

Skærpede krav til per- og polyfluoralkyl stoffer (PFAS) i jord
Miljøstyrelsen sænker nu grænseværdien for

PFOS, PFNA og PFHxS) på 0,01 mg/kg TS. Sam-

kvalitetskriterie og samtidig også skal have styr

fluorstoffer af typen PFAS i jorden. I fagtermer

tidig bliver grundvandskriteriet på 0,002 μg/L

på flere PFAS-forbindelser end før.

kaldes grænseværdien jordkvalitetskriteriet, og

for summen af de 4 PFAS-stoffer (PFOA, PFOS,

den gælder for summen af de fire PFAS-forbin-

PFNA og PFHxS).

delser, PFOA, PFNA, PFHxS og PFOS.

De nye jordkvalitetskriterier fremgår af Miljø
styrelsens hjemmeside: https://mst.dk/me-

”De nye kriterier får betydning for både re-

dia/223446/liste-over-jordkvalitetskriterier-ju-

Miljøstyrelsen fastsætter et nyt jordkvalitetskri-

gioner, kommuner, rådgivere og andre, der

li-2021_final1.pdf.

terie for summen af de fire PFAS-stoffer (PFOA,

fremover skal forholde sig til et nyt lavt jord-

Kilde Miljøstyrelsen, https://mst.dk
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”Hele Prisen” – nyt energibesparelsesværktøj
En lav indkøbspris er ikke altid et godt køb –

sen og el- og vandforbruget i vaskemaskinens

• Opvaskemaskiner

hverken for forbrugeren eller klimaet. Tit er et

forventede levetid.

• Tv og andre digitale skærme

Ud over at hjælpe forbrugerne med at spare

De enkelte produkter kan findes i værktøjet.

penge, hjælper Hele Prisen også klimaet ved

Hvis man har produktet – fx i en butik – kan man

Energistyrelsens nye værktøj Hele Prisen gør det

at fremme produkter med lavt energiforbrug.

sammenligne produkter ved at scanne QR-ko-

nemt at sammenligne udgifterne til både indkøb

Værktøjet dækker over 45.000 modeller af

den direkte fra produkternes energimærke.

og brug af et produkt i hele dets levetid – den

forskellige elektroniske produkter og opdateres

såkaldte totaløkonomi.

løbende. Det omfatter:

Værktøjet gør det fx muligt at sammenligne to

• Køleskabe, vinkøleskabe og frysere

vaskemaskiner og finde ud af, hvilken der er

• Vaskemaskiner og kombinerede vaske/tørre-

produkt, der er dyrere i indkøb, billigst i det
lange løb, fordi det bruger mindre energi.

Værktøjet findes på: https://tool.label2020.
eu/dk.

billigst, når man medregner både indkøbspri-

maskiner

Kilde Energistyrelsen, https://ens.dk/

Advarsel imod rottemiddel
Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har over

pelsesmidlet er Rat-End, der er baseret på

for en række danske webshops indskærpet

den stærke antikoagulant Bromadiolon, der

et salgsstop af et ikke-godkendt rottemiddel,

ikke er godkendt til kemisk rottebekæmpel-

og varslet virksomhederne om en tilbagekal-

se i Danmark. Heller ikke for autoriserede

delse af de solgte produkter fra forbrugerne.

personer.

Kemikalieinspektionen har konstateret, at

Virksomhederne har forhandlet rottemidlet

virksomhederne Cool Newco A/S, Bonuz

gennem disse fire webshops; Coolpriser.

ApS, 365-Logistik ApS og BENJO ApS, har

dk, Discountmarked.dk, Boligcenter.dk og

solgt et kemisk rottebekæmpelsesmiddel,

Zappy.dk.

der ikke er godkendt. Navnet på bekæm-

Kilde Miljøstyrelsen, https://mst.dk.

Støtte til udvikling af teknologi - spildevand og drikkevand
I 2021 er der afsat ca. 2,7 mio. kr. til at støtte

Der kan søges om tilskud til teknologiudvikling

ansøgninger bevilges tilskud efter først-til-møl-

spildevandsselskaber og virksomheder, der er

inden for to områder:

le-princippet.

ejer af spildevandsanlæg, og som ønsker at

• Teknologier til understøttelse af en klimaneu-

gennemføre forsøg med overvågning og styring
af lattergas eller metan på renseanlæg med
fokus på reduktion af drivhusgasemissioner.

tral vandsektor
• Teknologier til videregående behandling af
drikkevand

Se nærmere på https://ecoinnovation.dk/tilskud/
soeger-du-tilskud-under-mudp/aktuelle-opslag/
vtu-midler-2021/.

Puljen kan også give støtte til vandforsyningsselskaber, som ønsker at afprøve og undersøge

Der kan indsendes ansøgninger løbende indtil

nye teknologiske løsninger til videregående

den 5. november 2021 kl. 12:00. Ansøgninger

vandbehandling for at sikre rent drikkevand.

sendes til vandforsyning@mst.dk. Kvalificerede

Kilde Miljøstyrelsen, https://mst.dk.

Tungmetalholdige smykker beslaglagt
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Ud af 31 tilbageholdte smykketyper fandt Ke-

4.080 stk. smykker, der vurderedes at være

kerne til destruktion. Alt i alt er der beslaglagt

mikalieinspektionen, at otte af smykketyperne

varemærkeforfalskede og/eller piratkopierede.

5.860 stk. smykker til destruktion på grund af

indeholdt tungmetaller som cadmium og bly.

Cadmium og bly er jf. REACH-forordningen

tungmetalindhold.

Toldstyrelsen havde i samme sending fundet

forbudt i smykker, og derfor sendes alle smyk-

Kilde Miljøstyrelsen, https://mst.dk.

Mange batterier overholder ikke lovgivningen
Miljøstyrelsen har undersøgt 103 batterier på

E. Batterierne blev også fordelt på forskellige

det danske marked, hvor ca. 45 procent viste

materialer: lithium, alkaliske, sølvoxid, zink, lithi-

sig at have større eller mindre overtrædelser af

um ion, nikkel-metalhydrid og nikkel-cadmium.

reglerne på området. De fleste overtrædelser

Med hensyn til tungmetaller måtte Miljøstyrel-

vedrørte den lovpligtige mærkning, mens tre

sen vejlede og indskærpe samt varsle påbud

af batterierne havde tungmetaller over græn-

med hensyn til cadmium- og kviksølvindhold.

seværdien, herunder indhold af kviksølv.

Desuden måtte Miljøstyrelsen give en lang
række vejledninger og indskærpelser på grund
af mangelfuld mærkning af batterierne.

Der blev udtaget forskellige størrelser af batterier, som fx knapceller, AAA, AA, C, D og

Kilde Miljøstyrelsen, https://mst.dk

Otte nye problematiske stoffer på Kandidatlisten
Kandidatlisten indeholder nu 219 stoffer, som

på Kandidatlisten bruges bl.a. i forbrugerpro-

Kandidatlisten opdateres to gange årligt. Det er

kan udgøre en risiko for mennesker og miljø,

dukter som kosmetik, duftartikler, plastik og

vigtigt, at virksomheder holder sig orienteret, så

fordi de f.eks. er kræftfremkaldende, skadelige

tekstiler.

virksomhederne kan vurdere, om stofferne har
relevans for deres varesortiment.

for forplantningsevnen eller hormonforstyrrende.

Hvis en virksomhed sælger en vare, der indeholder mere end 0,1% af et kandidatlistestof, er

De otte nye stoffer og deres typiske anvendelse

Stofferne på listen er kandidater til REACH for-

virksomheden forpligtet til at informere kunder

kan ses på Det Europæiske Kemikalieagenturs

ordningens godkendelsesordning; en ordning

og det europæiske kemiagentur, ECHA, om

(ECHAs) hjemmeside.

som betyder, at der skal søges om godkendelse,

dette. ECHA skal informeres via en indberetning

før stofferne må anvendes. De otte nye stoffer

til SCIP databasen.

Kilde Miljøstyrelsen, https://mst.dk

Genanvendelse af plastik i byggeriet
En ny aftale om et sektorsamarbejde mellem

af al plastik skal udsorteres til genanvendelse i

betyder, at vigtige aktører i byggeriet – fra af-

Miljøstyrelsen og Dansk Industri skal realisere

2025 og 75 % i 2030.

faldsproducenter, indsamlere og genanvendere,
vil blive inddraget.

potentialet for mere genanvendelse af plastik
Som det er i dag, indsamles og genanvendes

For at sikre fremdrift i arbejdet, og inddrage

cirka en femtedel af plasten i byggesektoren,

aktørerne på området, vil der blive oprettet et

Samarbejdet bidrager til klimaindsatsen for en

men der er potentiale for mere. Derfor indgår

sekretariat. Sekretariatet for Sektorsamarbejdet

grøn affaldssektor og øget cirkulær økonomi.

Miljøstyrelsen via Det Nationale Plastikcenter

kommer til at ligge hos Dansk Industri, som

Med regeringens "Klimaplan for en grøn af-

nu et sektorsamarbejdet på byggeområdet

repræsenterer aktører inden for alle dele af

faldssektor og cirkulær økonomi" er der sat et

sammen med Dansk Industri. Sektorsamarbej-

byggeriets værdikæde.

ambitiøst mål for byggesektoren om, at 25 %

det skal arbejde med konkrete løsninger. Det

Kilde Miljøstyrelsen, https://mst.dk

Onsdag den 10. november 2021 kl. 9.30 - 16.00

af hvem man er, vil kvalitet af legetøj formentlig

ventninger - herunder ønsker til bæredygtige

i Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense

ikke have den samme betydning. For nogle

materialer, lovgivningskrav og procedurer for

C er der temadag om legetøj.

betyder kvalitet, at legetøjet skal have en lang

at sikre overholdelse af interne krav.

fra byggesektoren.

TEMADAG om legetøj

holdbarhed, mens det for andre kan betyde,
Miljøministeriet, Miljøstyrelsen og Sikkerheds-

at legetøjet er lavet af bæredygtige materialer.

Tilmelding skal ske senest den 1. november

styrelsen inviterer sammen med Legebranchen

Dagen vil blandt andet byde på oplæg fra tre

2021. Se nærmere på: https://mim.dk/me-

til TEMADAG om legetøj. I år er temaet forbru-

danske virksomheder, der vil komme ind på,

dia/223005/invitation-til-temadag-2021.pdf

gernes ønsker til kvalitet af legetøj. Afhængig

hvad de gør for at leve op til forbrugernes for-

Kilde Miljøstyrelsen, https://mst.dk.
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Tal for madaffald
Der produceres i Danmark hvert år 1.214.000

Omfanget af madaffald og madspild er estimeret til følgende:

ton madaffald. Det viser en ny opgørelse fra

Madaffald
(inkl. madspild)
ton

Madspild
ton

59.000

44.000

529.000

385.000

Detailhandelen og anden fødevaredistribution

99.000

96.000

• Primærproduktion

Restaurationsbranchen og restaurationstjenester

71.000

42.000

• Forarbejdnings- og fremstillingssektoren

Husholdninger

456.000

247.000

Miljøstyrelsen, som har kortlagt mængden af
Sektor

madaffald fra fire forskellige sektorer.

Primærproduktion
Omfanget af madaffald er opdelt på følgende

Forarbejdnings- og fremstillingssektoren

fem sektorer, hvoraf Miljøstyrelsen har opdateret data for de fire første:

• Detailhandelen og anden fødevaredistribution
• Restaurationsbranchen og restaurations-

handel og anden fødevaredistribution, Restaurationsbran-

tjenester

chen og restaurationstjenester,

• Husholdninger (opgjort i 2018)

Husholdninger - kan findes på
Madspild defineres som affald, der har været

Miljøstyrelsens hjemmeside.

bearbejdet til menneskeføde, mens madaffald
omfatter alle rester af levnedsmidler, herunder
fx skræller m.m. samt madspild.
Rapporterne - Primærproduktion samt Forar-

Kilde Miljøstyrelsen,

bejdnings- og fremstillingssektoren, Detail-

https://mst.dk

Spar penge og CO2 med gratis tjeklister
Virksomheder kan spare penge og mindske CO2

ved at gennemgå bygninger, processer og

tik, belysning, klimaskærm, køling, køling af

– udslippet ved at udføre energitjek.

installationer.

serverrum, trykluft, ventilation og varmeanlæg.

Selv energibevidste virksomheder kan ifølge

Energistyrelsen har udarbejdet 8 tjeklister til

Tjeklisterne kan findes på: https://sparenergi.

Energistyrelsen ofte spare betydelige udgifter

virksomheder. De 8 tjeklister dækker automa-

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

Tjekliste til eksisterende anlæg

Tjekliste til eksisterende anlæg

Tjekliste til eksisterende anlæg

Tjekliste til eksisterende anlæg

Få styr på

Få styr på

Få styr på

Få styr på

automatik

trykluft

ventilation

klimaskærmen

Erhverv

Erhverv

Erhverv

Erhverv

Et værktøj til at opnå energibesparelser
i virksomheden

Et værktøj til at opnå energibesparelser
i virksomheden
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Tjekliste til eksisterende anlæg

Tjekliste til eksisterende anlæg

Tjekliste til eksisterende anlæg

Tjekliste til eksisterende anlæg

Få styr på

Få styr på

Få styr på

Få styr på

belysningsanlæg

køling

Erhverv

Erhverv

Et værktøj til at opnå energibesparelser
i virksomheden

Et værktøj til at opnå energibesparelser
i virksomheden

køling af
serverrum

varme
Erhverv

Erhverv

Et værktøj til at opnå energibesparelser
i virksomheden

Et værktøj til at opnå energibesparelser
i virksomheden

Et værktøj til at opnå energibesparelser
i virksomheden

Et værktøj til at opnå energibesparelser
i virksomheden

Virksomheder skal snart
sortere affaldet mere
Affaldsbekendtgørelsen stiller krav om sortering af husholdningslignende affald fra 31. december 2022.
EU’s affaldsdirektiv fra 2018 stiller ambitiøse genanvendelsesmål for husholdningsaffald og
husholdningslignende affald fra erhverv på henholdsvis 55, 60 og 65 % i 2025, 2030 og 2035.
Af Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik

På den baggrund har et bredt flertal i Folketinget i juni 2020 indgået aftale om en klimaplan
for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.
De høje genanvendelsesmål for husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv
vil medføre større krav til udsortering af genanvendelige affaldsmaterialer. Samtidigt skal
indsamlingen af husholdningslignende affald fra
offentlige og private virksomheder strømlines.
Derfor skal alle virksomheder senest d. 31.
december 2022 udsortere deres husholdningslignende affald i de samme 10 affaldstyper
som alle private husstande har skullet siden

Sorteringskriterierne til de 10 affaldstyper kan

virksomheder sortere deres affald og sikre, at

1. juli 2021.

findes i affaldsbekendtgørelsens bilag 6. I bi-

det erhvervsaffald, som er egnet til genbrug,

laget findes også de relevante piktogrammer,

genanvendelse eller materialenyttiggørelse

der skal bruges til at markere beholdere med.

forberedes hertil.

er frembragt af virksomheder og som i sam-

Husk at sortere jeres øvrige affald

Kommunen må ikke hjælpe med at indsamle

mensætning svarer til affald fra private hus-

Der er fortsat krav om, at virksomhederne skal

genanvendeligt affald fra virksomhederne. Der

holdninger. Det vil sige affald, der typisk findes

sikre en høj reel genanvendelse af det øvrige

gælder dog særlige regler for ejendomme med

i virksomhedens administration, kontorer,

affald fra eksempelvis produktionen. Ifølge af-

blandet bolig og erhverv. Ofte vil virksomhedens

mødelokaler og kantiner.

faldsbekendtgørelsen skal affaldsproducerende

private affaldssamler kunne rådgive om mulig-

Husholdningslignende affald
Husholdningslignende affald er affald, som

hederne for øget sortering og genanvendelse.

Her er de 10 affaldstyper I skal sortere
I mange tilfælde vil øget genanvendelse både
være gevinst for miljøet og på bundlinjen.
Eksempelvis kan man gå fra at have en udgift
til forbrænding til at få en indtægt for de genanvendte affaldsmaterialer.
Læs mere om kravene til sortering af erhvervs
affald i affaldsbekendtgørelsens kapitel 9. Samt
på: www.glostrup.dk/erhvervsaffald
Piktogrammer for de 10 affaldstyper husholdningslignende affald fra erhverv skal sorteres i.
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Udnyt overskudsvarme og
spar energi og penge
Har din virksomhed overskudsvarme fra tørring, køling, smeltning eller andet, som I ikke anvender?
Så vil I højst sandsynligt kunne spare penge ved at udnytte den.
Af Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik

fx proces, rumopvarmning er der tale om intern

Få tilskud fra Energistyrelsens

udnyttelse. Hvis I sælger den overskydende

erhvervspulje

I mange virksomheder er der mulighed for at

varme til fjernvarmenettet eller anden lokal

Med energiaftalen af juni 2018 blev den frivillige

udnytte spildvarme fra produktion, køling og

aftager som en nabovirksomhed, er der tale

ordning Energispareselskabernes Energispare-

andre aktiviteter. Ifølge Energistyrelsen kan ca.

om ekstern udnyttelse.

indsats afskaffet. For virksomheder er ordningen

10 % af erhvervslivets energiforbrug genvindes

blevet erstattet af Energistyrelsens erhvervspul-

og udnyttes. Er I en produktionsvirksomhed,

Nye afgiftsregler gør det nemt

je. Erhvervspuljen skal hjælpe til at give kortere

som koger, køler, varmer, tørrer, brænder,

I 2020 blev der indført nye regler for overskuds-

tilbagebetalingstider for energibesparende

smelter mv. eller har I et serverrum, der skal

varme. Med de nye regler er det blevet nemt

tiltag, så flere tiltag kan blive realiseret.

køles? Så kan I øjensynlig spare både energi og

og billigt at udnytte spildvarme. Anlæg, der

penge.

både leverer proceskøl og producerer varme, er

Privatejede produktions-, handel- og ser-

stort set fritaget for afgifter. Elvarmeafgiften er

vicevirksomheder kan få tilskud til en række

Intern og ekstern udnyttelse af

reduceret til 0,4 øre/kWt. Det er samme niveau

energibesparende tiltag. Det gælder blandt

overskudsvarme

som elafgiften på let proces.

andet energioptimering af procesanlæg, varmegenvinding og udnyttelse af overskudsvarme.

Energimæssigt set er overskudsvarme eller
spildenergi den energi, som ikke kan anvendes

Overskudsvarmeafgiften er reduceret til 25 kr./

Tilskuddet dækker op til 50 % af udgifterne

yderligere i produktionen, når alle virksomhe-

GJ og 10 kr./GJ for energicertificerede virksom-

og puljen kan søges flere gange om året. Husk

dens processer er energieffektiviseret. Man kan

heder. Samlet set betyder de nye regler, at en

at søge tilskud, FØR I sætter gang i et projekt.

skelne mellem intern og ekstern udnyttelse af

produktionsvirksomhed kan udnytte varmen fra

overskudsvarme.

en varmepumpe, der både leverer proceskøling

Læs mere om Energistyrelsens erhvervspulje

og varmeproduktion til priser under 60 kr./MWt.

og tilskudsmuligheder på www.ens.dk. Søg på

Det gælder både til internt og eksternt brug.

”erhvervspulje”. Så kommer I frem til rette side.

Udnytter I overskudsvarme i egne bygninger til

Overskudsvarme
kan fx udnyttes i
fjernvarmenettet.
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Slut med at fyre for
gråspurvene på hospitalet
På Glostrup Hospital er en kølecentral, der generer en masse varme. Hidtil er varmen blevet ledt ud til
omgivelserne uden at blive udnyttet. Det vil hospitalet nu ændre ved.

Af Glostrup Kommune,
Center for Miljø og Teknik

Glostrup Kommune har godkendt et forslag fra Region
Hovedstaden om at etablere
en varmepumpe i kølecentralen på Glostrup Hospital.
Varmepumpen skal udnytte
overskudsvarmen fra hospitalets køleanlæg og vil
forventeligt kunne dække
omkring 25% af hospitalets
varmebehov.

Varmeprojekter kræver kommunal

Udnyt overskudsvarme med en

Godt for miljø, samfund og hospital

godkendelse

varmepumpe

Ved at udnytte overskudsvarme til opvarmning

For en virksomhed kan det måske undre, at

Hospitalet er ikke alene om at have behov for

vil hospitalet kunne spare omkring 15 mio.

kommunen skal godkende hospitalets interne

køling. I mange kontorbygninger og andre virk-

kr. i varmeudgifter over en 20-årig periode.

varmeforsyning. Men kommunen skal ifølge

somheder findes der store serverrum, som skal

Udnyttelse af overskudsvarme fra hospitalets

lovgivningen godkende projekter for kollektive

køles året rundt. Her kan er det også en oplagt

køleanlæg er ikke kun en økonomisk gevinst

varmeforsyningsanlæg og blokvarmecentraler

idé at udnytte overskudsvarmen. Køleanlæg

for hospitalet. En varmepumpe på hospitalet

i fjernvarmeområder. I den forbindelse skal

kræver et stort energiforbrug, som afgiver en

vil være med til at mindske drivhusgasudled-

kommunen sørge for, at et givent projekt er det

mængde varme, der traditionelt ledes direkte

ningen med ca. 1.500 ton CO2-ækvivalenter

samfundsøkonomiske bedste. Derved sikres, at

ud i det blå.

over 20 år.

projektet er til gavn for samfundet.

Samfundsøkonomisk er en varmepumpe også

Området er styret af varmeforsyningsloven, der

skudsvarmen fra køling. En varmepumpe kan

en ganske fornuftig investering. I dag bort-

har til formål at fremme den mest samfunds-

hæve temperaturen, så varmen kan anvendes til

køles den varme, der genereres af hospitalets

økonomiske og miljøvenlige anvendelse af

varmt brugsvand og rumopvarmning eller den

køleanlæg. Udnyttelse af overskudsvarmen

energi til opvarmning og varmt brugsvand. Efter

kan ledes til fjernvarmenettet. Ved at anvende

via en varmepumpe vil forventeligt give en

varmeforsyningsloven og projektbekendtgø-

overskudsvarme kan I som virksomhed samti-

samfundsøkonomisk besparelse på omkring

relsen er det kommunens ansvar at planlægge

dig opnå væsentlige energibesparelser eller få

10% i forhold til de nuværende udgifter ved

varmeforsyningen i kommunen i samarbejde

indtægter ved salg af energien til eksempelvis

bortkøling.

med blandt andet forsyningsselskaber.

naboer eller fjernvarme.

Ofte er det teknisk muligt at udnytte over-
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Når letbanen åbner,
kan den transportere:

Ca.

260

personer ad gangen

Det er samme antal passagerer,
som kan være i ca.

4

208
eller ca.

biler med 1,2 passagerer
i hver
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