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Har I styr på
erhvervsaffaldet?
Virksomheder skal snart sortere deres
erhvervsaffald så godt som private.

Af Center for Miljø og Teknik,
Glostrup Kommune.

Langt de fleste virksomheder har styr på lovgivningen, deres tilladelser, og andre regler. Men
ved håndteringen af erhvervsaffald ser vi, at
nogle virksomheder har udfordringer.

Hvad er erhvervsaffald?
Erhvervsaffald er defineret i affaldsbekendtgørelsen som ”affald, der er frembragt af virksomheder”. Det betyder, at al affald, der bliver
produceret i jeres virksomhed, er erhvervsaffald.
Det er lige meget, om det er en stor stak papkasser fra levering, restplast efter produktion,
eller en brugt serviet med rester af remoulade
fra frokosten. Det hele er erhvervsaffald.
Erhvervsaffald skal, ligesom affald i private
husholdninger, sorteres i forskellige affaldstyper.
Det er sådan vi sikrer, at de forskellige materialer
kan blive genbrugt eller genanvendt.
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Hvem henter affaldet?
Erhvervsaffald adskiller sig fra borgernes husholdningsaffald ved bortskaffelsen. Borgernes
affald bliver afhentet af Glostrup Forsyning og
bortskaffet via den kommunale affaldsordning.
Men som virksomhed skal I selv bortskaffe jeres
affald.
I kan vælge at køre jeres sorterede affald til
genbrugsstationen, dog ikke dagrenovationslignende affald. Det kræver blot, at I er tilmeldt
og har betalt for en af ordningerne om brug
af Vestforbrændings genbrugsstationer. Eller I
kan indgå en aftale med et privat firma, som
kommer og henter jeres affald. Husk at firmaet, der henter affaldet, skal være registreret i
Energistyrelsens affaldsregister.
Uanset, hvilken ordning I vælger, skal I sørge
for at gemme dokumentation for, hvordan
affaldet er håndteret. Det er nemlig noget, vi

”

Det er lige meget om det er en stor stak
papkasser fra levering, restplastik efter produktion,
eller en brugt serviet med rester af remoulade fra
frokosten; det hele er erhvervsaffald!

HVAD SIGER AFFALDSBEKENDTGØRELSEN?
• Alle affaldsproducerende virksomheder skal sortere deres affald til særskilt indsamling.
• Alle affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at mest muligt af deres erhvervsaffald
bliver sendt til genbrug eller anden endelig materialenyttiggørelse.
• Alle affaldsproducerende virksomheder skal på anmodning fra kommunen dokumentere,
hvor stor en del af de enkelte affaldsfraktioner der reelt bliver forberedt med henblik
på genbrug eller genanvendt.
• Fra den 31/12 2022 skal alle affaldsproducerende virksomheder desuden sortere deres
husholdningslignende affald i de samme ti fraktioner som private: Mad, Papir, Pap Glas,
Metal, Plast, hård og blød, Mad- og drikkekartoner, Farligt affald, Tekstil og Rest.
• Beholderne til indsamling af husholdningslignende affald skal forsynes med de relevante
piktogrammer som angivet i Affaldsbekendtgørelsens bilag 6.

er opmærksomme på ved tilsyn.
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Nyt gebyr for anvisning af jord
Der er vedtaget ny lovgivning, som pålægger kommunerne at opkræve gebyr for anvisning af jord,
der er erhvervsaffald.
Af Glostrup Kommune,
Center for Miljø og Teknik

Ændringer i bekendtgørelsen – der fastsætter
krav om opkrævning af gebyr for jordflytninger
– trådte i kraft ved årsskiftet 2020/2021, og
nogle kommuner er godt i gang, mens nogle
kommuner forsat arbejder på højtryk sammen
med leverandører af IT-løsninger på at få et
system, der kan håndtere gebyropkrævninger.

Hvem skal betale gebyr?
Gebyret skal lægges på alle anmeldelser af
jordflytninger, hvor jorden er erhvervsaffald og
skal sikre, at omkostningerne til administration
af jordflytninger over tid balancerer med gebyrindtægten. Gebyret erstatter et statslig tilskud
til driften på erhvervsaffaldsområdet, efter at
kommunerne ikke længere kunne opkræve administrationsgebyr. Ved optælling for de seneste
3 år kan vi se, at ca. 98 % af anmeldelserne er
erhvervsaffald og ca. 2 % er privat jord.
Opkrævningen skal opkræves hos anmelder
og skal dække kommunens omkostninger til
sagsbehandling, drift af IT-systemer til håndtering af jordflytninger og gebyrberegning på
den enkelte anmeldelse samt for fakturering

Opkrævning forventes påbegyndt ved

Vores beregninger viser, at gebyrets størrelse

og opkrævning.

årsskiftet

forventes at være 935 kr. pr. anmeldelse (inkl.

Glostrup Kommune er endnu ikke helt klar

1 times sagsbehandling) og dertil ca. 175 kr.

Det er desuden et krav, at opkrævningen

med gebyret, men vi regner med, at der vil ske

for hvert yderligere påbegyndt 15 minutter.

afspejler det faktiske tidsforbrug i forbindelse

opkrævning fra sommeren 2022. Vi afventer

Gebyret planlægges opkrævet samtidigt med

med sagsbehandling, journalisering, kontrol af

fortsat ændringer i det IT-system, hvor vi vare-

vores anvisning af jorden.

oplysninger i anmeldelsen (herunder analyser),

tager jordflytninger, så det også kan håndtere

selve anvisningen og efterfølgende opfølgning

opkrævning af gebyret, som fremover skal

Når vi er klar til opkrævning, vil det blive an-

på jordflytningerne fx hos modtageren af

fordeles på de anmeldelser af jordflytning, som

nonceret på kommunens hjemmeside i vores

jorden, og at det skal opgøres for den enkelte

vi modtager.

system til anmeldelser af jordflytninger samt

anmeldelse.
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Det er et krav, at det nye gebyr skal
afspejle det faktiske tidsforbrug på den enkelte
anmeldelse

med en opdateret artikel i Miljøavisen.

Kort nyt
Tilskud til udvikling af ny miljøteknologi
Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstra-

natur og biodiversitet. Projekterne skal ud over

tionsprogram - MUDP – har nu åbnet for

at have positiv effekt for miljø, natur og klima

ansøgninger om tilskud til udvikling, test og

også bidrage til at styrke Danmarks position

demonstration af ny miljøteknologi. I 2022 har

inden for det grønne område og bidrage til

MUDP 120 mio. kr. i puljen til projekter, der kan

vækst og beskæftigelse i Danmark.

nemførlighed – Ansøgningsfrist 22. marts
2022
– Udviklings- test- og demonstrationsprojekter
– Ansøgningsfrist 5. maj 2022
– F yrtårnsprojekter – Ansøgningsfrist 23.
august 2022

bidrage til at løse aktuelle miljø-, natur- eller
Der kan søges om tilskud til gennemførelse af

klimaudfordringer.
I 2022 har MUDP særligt fokus på cirkulær
økonomi og affald, rent vand og ren luft,
miljøfarlige stoffer og bedre kemi, klima samt

følgende projektyper:

Læs mere om projekttyperne og krav til an-

– ETV (Environmental Technology Verification)

søgninger på MUDP's hjemmeside www.

– Ansøgningsfrist 22. marts 2022

ecoinnovation.dk

– Forprojekter, der afdækker teknologisk gen-

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk

COVID-19 gav markant fald i energiforbruget i 2020
Det faktiske energiforbrug i Danmark faldt
i 2020 efter store fald i forbruget af kul,
olie og naturgas, hvilket bl.a. kan tilskrives
COVID-19-pandemien.
Den lavere aktivitet i 2020 som følge af
COVID-19-nedlukningen kan aflæses i Energistatistik 2020. Det faktiske energiforbrug faldt i
2020 med 7,9 pct. efter store fald i forbruget af
olie, kul og naturgas samt af jetfuel til luftfart,
mens forbruget af vedvarende energi steg.
Effekten af COVID-19-pandemien kan også ses
i energiforbruget, hvor øget hjemmearbejde,
mindre transportbehov og begrænset mulighed
for at rejse samlet set betød, at det klimakorrigerede energiforbrug hos husholdningerne
steg med 0,7 pct., mens energiforbruget i
transportsektoren faldt med 19,2 pct.
Mere i Energistatistik 2020, der findes på Energistyrelsens hjemmeside https://ens.dk/.
Kilde: Energistyrelsen
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Håndtering af miljøskadelige stoffer ved genanvendelse
af byggematerialer
I Gladsaxe Kommune er et nyt børnehus under
opførelse. Ved opførelsen af bygningerne er
det målet at genanvende så store mængder
som muligt af materialerne fra en
nedrevet skole, der lå på samme
matrikel. Det forventes, at børnehuset kan blive svanemærket.
Erfaringerne fra nedrivnings- og byggeprocessen er beskrevet i en rapport fra Miljøstyrelsen.

Håndtering af miljø- &
sundhedsskadelige
kemikalier i cirkulært
og miljømærket
byggeri
Analyse af erfaringer
fra Børnehuset
Svanen

Hvis byggematerialerne er forurenede, vil de

Den resulterende analyserapport bygger på

normalt ikke kunne genanvendes, men må

interviews og workshop med de aktører, der

kasseres. Ved nedrivningen og genanvendelsen

har været involveret i nedrivnings- og bygge-

af den tidligere skole er der dels foretaget en

projektet i Gladsaxe Kommune og beskriver

ressourcekortlægning og dels en miljøkortlæg-

blandt andet organisering, forløb og ressour-

ning, hvor eventuelle miljøfremmede stoffer

cekortlægning af projektet. I et af kapitlerne

er blevet identificerede. Ved at sammenholde

ser analysen også nærmere på udfordringerne

ressourcekortlægningen med miljøkortlægnin-

ved at svanemærke et cirkulært byggeri. Miljø-

gen kan det vurderes, hvilke af materialerne

mærkning Danmark er aktuelt ved at revidere

Da der især tidligere er blevet anvendt miljø-

fra nedrivningen, der vil kunne anvendes ved

kriterierne for nybyggeri, så de bedre egner sig

og sundhedsskadelige stoffer i byggeriet, og

nybyggeri.

til cirkulært byggeri.

henholdsvis 1937, 1962 og 1967, har der været

Det kombinerede nedrivnings- og byggeprojekt

Rapporten: Håndtering af miljø- & sundheds-

stor sandsynlighed for, at der er blevet anvendt

har skabt nye og vigtige erfaringer med, hvor-

skadelige kemikalier i cirkulært og miljømærket

byggematerialer, der indeholder miljøskadelige

dan der kan bygges cirkulært samtidigt med, at

byggeri Analyse af erfaringer fra Børnehuset

stoffer, fx asbest, PCB, flammehæmmere, tung-

det sikres, at uønskede kemiske stoffer holdes

Svanen, Miljøstyrelsen, november 2021.

metaller m.m.

ude af byggeriet.

November 2021

den nedrevne skole er opført ad tre omgange i

Nye stoffer tilføjes EU’s kandidatliste over særligt problematiske
stoffer
EU har vedtaget at identificere stofferne 4-MBC

methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one) anven-

tætningsmidler og smøremidler. Derudover an-

og DBMC som henholdsvis hormonforstyrrende

des som UV-filter i kosmetik. Forsøg har vist,

vendes det i hydrauliske væsker, brændstof og

og skadelige for reproduktionen. Stofferne

at 4-MBC kan påvirke blandt andet fostres og

i plastik, gummi og polymerer. Stoffet påvirker

tilføjes derfor EU’s kandidatliste over særligt

børns udvikling.

testiklerne og produktionen af sædceller, hvilket

problematiske stoffer.

fører til reduceret frugtbarhed.
DBMC(6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-

4-MBC (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)

6

p-cresol) findes blandt andet i bindemidler,

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk

Ny Støjkortlægningsbekendtgørelse
Bekendtgørelsen om kortlægning af støj og ud-

i direktivet, der har betydet, at bekendtgørel-

Bekendtgørelse nr. 2092 af 18/11/2021 om

arbejdelse af støjhandlingsplaner implementerer

sen skal ændres. Ændringerne er fortrinsvis af

kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af

EU direktiv 2002/49/EC. Det er nye ændringer

teknisk karakter.

støjhandlingsplaner.

Bedre udnyttelse af byggeaffald
Miljøstyrelsen har i februar offentliggjort fem
miljørapporter, som peger på konkrete forslag,
der kan være med til at sikre øget genbrug og
genanvendelse af nedrivningsaffald.

Tre konkrete forslag
Rapporterne peger på tre forslag, der samlet set
kan sikre mere genbrug og genanvendelse af
materialer fra nedrivninger ved implementering
af krav om selektiv nedrivning.
Forslag 1: Nedrivningsplan
Standardiserede nedrivningsplaner vurderes til
at være et centralt værktøj til at øge selektiv
nedrivning. Bygherre er ansvarlig for, at nedrivningsplanen, herunder også en miljø- og
ressourceplan (affaldsplan), udfyldes og følges
af en tilknyttet miljø- og ressourcekoordinator.
Forslag 2: Miljø- og ressourcekoordinator
En miljø- og ressourcekoordinator uddannes til
at varetage koordineringsarbejdet med nedrivningsplanen og derved sikre, at nedrivningen

Links til rapporterne:

Rapporterne er udarbejdet for Miljøstyrelsen

udføres efter principperne for selektiv nedriv-

Samlet rapport

i et samarbejde mellem Teknologisk Institut,

ning, herunder udarbejdelse af en miljø- og
ressourceplan. Koordinatoren ses som bygherres
forlængede arm.

(Miljøprojekt nr. 2188/2022)
Nedrivningsplan
(Miljøprojekt nr. 2184/2022)
Uddannelse og ordninger

Forslag 3: Certificeringsordning for nedrivningsvirksomheder
En person i nedrivningsvirksomheden, med en
grunduddannelse i nedrivning, skal uddannes
til ressourceansvarlig inden for selektiv nedrivning. Den ressourceansvarlige får til ansvar at

(Miljøprojekt nr. 2187/2022)
Livscyklusvurdering (LCA)
(Miljøprojekt nr. 2185/2022)
Samfundsøkonomisk analyse
(Miljøprojekt nr. 2186/2022)

Deloitte, Golder Associates/WSP Danmark og
Lauritzen Advising. Der har herudover været et
samarbejde med branchen gennem fokusgruppemøder samt tilknytning af en følgegruppe
bestående af DAKOFA, Bygherreforeningen,
Dansk Affaldsforening, Danske Ark, Danske
Byggecentre, Dansk industri, KL, DM&E, Foreningen for Rådgivende Ingeniører og daværende Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk

sikre affaldshåndtering og udførelse af selektiv
nedrivning ved hjælp af en nedrivningsplan.
Herudover skal virksomheden udarbejde et kvalitetsledelsessystem og en kontrolordning, som
understøtter udførelsen af selektiv nedrivning
og sikre, at det udføres korrekt.

SELEKTIV NEDRIVNING:
Ved selektiv nedrivning nedtages en bygning på en sådan måde, at bygningens materialer kan udtages og
sorteres korrekt og derefter anvendes så tæt på deres oprindelige funktion som muligt, og dermed også så
højt oppe i affaldshierarkiet som muligt – dog med hensyntagen til en samlet vurdering af miljøeffekter
og omkostninger. Selektiv nedrivning sikrer også, at materialer med miljø- og sundhedsskadelige stoffer
kan blive udsorteret til bortskaffelse, så de ikke føres tilbage ind i den cirkulære kredsløb.
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Virksomheder skal fremover betale regningen for emballagen
Produkter skal fremover pakkes ind i mere

og designe emballage, der kan genbruges og

klimavenlig emballage samtidig med, at der

genanvendes.

generelt skæres ned på emballagen. Det er et
EU-krav, at udvidet producentansvar for em-

Et bredt flertal i Folketinget blev i 2020 enige

ballage skal være indført i alle medlemslande

om fremtidens affaldssortering med målet om

senest 1. januar 2025.

en klimaneutral affaldssektor og tiltag, som
samlet vil reducere Danmarks CO2-udslip med

Virksomheder skal derfor, når reglerne træder i

0,7 mio. tons CO2 årligt i 2030. Udvidet produ-

kraft, betale for den emballage, som ender som

centansvar for emballage forventes at medføre

affald, og som danskerne i dag betaler for over

en CO2-reduktion på 0,12 mio. tons.

affaldsgebyret.
I erhvervslivet, kommunerne og de kommunale
I arbejdet med den grønne omstilling foreslår

affaldsselskaber er der opbakning til arbejdet

regeringen en markant ændring af måden at

med en mere klimavenlig affaldssektor. Dansk

tænke emballage på og af håndteringen af

Industri, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer

emballagen, når det ender i skraldespanden

og Dagligvarebranchens Samarbejdsudvalg

efter brug. Forslaget vil give ca. 41.000 virk-

har taget initiativ til oprettelsen af en kollektiv

somheder ansvaret for det emballageaffald,

ordning, som kan løfte producentansvaret for

deres produkter skaber, og flytte regningen

Indførslen af et udvidet producentansvar for

for affaldshåndteringen fra borgerne over til

emballage vil give et økonomisk incitament

virksomhederne.

hos virksomhederne til at begrænse emballage

emballage for dansk erhvervsliv.
Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk

Arbejdspladser skal sortere husholdningslignende affald efter
nye kriterier
Miljøstyrelsen har udarbejdet materiale, der kan lette virksomheders arbejde med affaldssorteringen
Fra d. 31. december 2022 er det et krav i af-

Miljøstyrelsen har udarbejdet materiale, der

faldsbekendtgørelsen, at arbejdspladser sorterer

kan understøtte implementering af affalds-

husholdningslignende affald efter de samme

bekendtgørelsens nye krav til indsamling af

sorteringskriterier som private husholdninger.

husholdningslignende affald på arbejdspladser.

Husholdningslignende affald er typisk affald,
der i sammensætning minder om affald fra
private husholdninger. I alt er der tale om 10

De 10 typer, det husholdningslignende
affald fra arbejdspladser skal sorteres i fra
den 31. december 2022.

Materialet indeholder blandt andet en tjekliste,
der giver et overblik over de vigtigste opgaver,
der skal udføres, når den nye sortering skal indføres. Dertil kommer materiale, der indeholder

typer, affaldet skal sorteres i: mad-, papir-, pap-,
glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton,

Formålet med de ensartede sorteringskriterier

information om, hvad baggrunden for den nye

farligt affald og restaffald. I løbet af 2023 skal

for husholdningslignende affald for erhverv er,

affaldssortering er, samt konkrete sorteringsvej-

tekstilaffald også sorteres.

at det herved bedre sikres, at affaldet bliver

ledninger for forskellige typer affald.

behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourProduktionsaffald skal stadig sorteres efter de

cerne i videst muligt omfang bliver genbrugt og

Materialet kan findes på www.affaldssorte-

krav, der har været gældende siden 2010.

indgår i fremstillingen af nye produkter.

ringnytter.dk
Kilde: https://mst.dk
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Miljøtilsyn i 2022
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 2022.

spildevand til rensning hos. Den vil omfatte
opsporing af kilder til miljøproblematiske stoffer
i spildevandet. Det gælder stoffer som PFOS,
biphenol A, zink, tin, kviksølv.
Vi forventer, at der bliver udtaget spildevands
prøver fra nogle virksomheder som en del af
kampagnen.

Af Glostrup Kommune,
Center for Miljø og Teknik

virksomhedens dokumenter for egenkontrol,

Kampagnen om påfyldningspladser vil vi forsæt-

tømningsattest for olieudskiller mv.

te en tidligere kampagne. Påfyldningspladser er

Hvert år skal vi som miljømyndighed føre tilsyn

Vi varsler oftest miljøtilsynet, men nogle gange

eller køretøjer. Her vil vi sikre, at brændstof ikke

med et antal lokale virksomheder, der har

kommer vi uanmeldt.

kan løbe ud på jorden eller på anden måde

pladser, hvor der påfyldes brændstof på tanke

forurene området.

egentlig produktion eller arbejder på en måde,
der kan påvirke miljøet. Der er fastsat regler

Tilsynskampagner i 2022

om, at virksomheder minimum skal have tilsyn

Glostrup Kommune skal udføre 2 lovpligtige

Betaling for miljøtilsyn

hvert 3 år, hvis produktionsvirksomhederne ikke

tilsynskampagner om året. I 2022 vil vi udføre

Miljøtilsyn er omfattet af reglerne for brugerbe-

har en miljøgodkendelse minimum hvert 6 år. I

en kampagne mod miljøfremmede stoffer i

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

2021 overholdt kommunen denne forpligtelse.

spildevandet og en kampagne omkring på-

kommunen bruger på at forberede, foretage og

fyldningspladser. Det er to miljøforhold, der

følge op på tilsyn på jeres virksomhed.

Miljøtilsyn på 17 virksomheder

har stor betydning for det ydere miljø og de

I 2022 vil Glostrup Kommune udføre i alt 17

recipienter der modtager spildevandet, samt

I 2022 er timeprisen for miljøtilsyn 433,41 kr.

miljøtilsyn på tilsynspligtige virksomheder,

lokalforurening på virksomhederne.

Bemærk at Miljøstyrelsen har hævet timeprisen
med ca. 100 kr. fra 2020 til 2021. Har vi været

hvor vi gennemgår deres samlede miljøforhold. Et basistilsyn vil altid omfatte mindst ét

Kampagnen om spildevand vil blive udført i

fysisk eller digitalt tilsyn, men kan også bestå

samarbejde med kommunerne i BIOFOS, som

af flere tilsynsbesøg samt en gennemgang af

er det fælles renseanlæg, kommunerne leder

på tilsyn hos jer mellem den 1. november 2021
Fortsættes side 10

}
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Rotternes fjende nr. 1
Fra 1. januar overtog Vej og Park opgaven med at bekæmpe kommunens rotter.
Det nye hold består af Morten (i midten), som

Af Glostrup Kommune,
Center for Miljø og Teknik

er en garvet ”rotte” og har bekæmpet rotter i
Glostrup i ca. 25 år. Morten skal hjælpe kom-

Rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme,

munens nye rottebekæmpere, John og John,

og kan forårsage store materielle ødelæggelser.

godt i gang. Vi har ansat rottehunden Holger.

Det er derfor lovpligtigt, at du hurtigst muligt

Holger er en Jack Russel, og vi håber den bliver

melder det til kommunen, hvis du ser en rotte,

et effektivt våben i kampen mod rotterne.

eller ser tegn på rotter.

Samtidig vil brug af hund betyder minimering
af gift i kommunen.

}

Fortsat fra side 9

og 31. oktober 2022, vil I blive opkrævet betaling herfor i november 2022.

Akutte og andre tilsyn
Udover de planlagte tilsyn foretager vi hvert
år en række ikke-planlagte tilsyn. Det sker eksempelvis i forbindelse med oliespild eller andre
akutte miljøuheld. Desuden tager vi også på
tilsyn, hvis der åbner en ny tilsynspligtig virksomhed i kommunen, eller vi modtager klager over
for eksempel støj eller lugt fra en virksomhed.
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MILJØTILSYN 2022
Miljøtilsyn Kap. 5 virksomheder (5 stk)
- Glostrup Genbrugsstation
- Croma
- Glostrup Apoteks produktionsafdeling
- Omlasteplads - Banedanmark
- L.A. Autoværksted

- Granzow
- Organicwash
- German AutoCare
- Parcelgårdens rideskole
- Dyssel Busser
- Arriva Service
- Raw Detailing ApS

Miljøtilsyn ved øvrige virksomheder (12 stk)
- NORIC BRASS Danmark
- Hove
- Bertel O. Steen Power Solutions
- Andersen og Martini
- Autohuset Glostrup

1. Kampagne (spildevand og miljøfremmede
stoffer)
Virksomheder bliver udvalgt senere
2. Kampagne (Påfyldningspladser)
Virksomheder bliver udvalgt senere

• Øvrige steder – kontaktes du indenfor 3
hverdage.

Bekæmpelse i weekender og helligdage
foregå i:
I kommunen bliver rotter bekæmpet døgnet
rundet. Uden for normal åbningstid er det
Glostrup Forsyning, der bekæmper rotter for
Glostrup Kommune. Der bliver i weekender og
på helligdage kun bekæmpet rotter i:
• I bolig (opholdsrum)
• Fødevarevirksomheder
• Erhvervsejendomme, hvor rotters tilstede
værelse udgør en særlig sundhedsmæssig
risiko.
Har du rotter indenfor, kan du ringe direkte til
Glostrup Kommunes rottebekæmper på 4055
1171.

Hvad koster det?
Anmeldelse og bekæmpelse af rotter koster dig
ikke direkte noget, det er gebyrfinansieret og
opkræves via din ejendomsskattebillet.
Det dækker, tilsyn og bekæmpelse, lokalisering
af rottetilholdet samt undersøgelse, råd og
vejledning om rotter og hvordan du rottesikrer
din ejendom.
For at bringe de 3 rottefængere rundt i kom-

Tidsfrister

munen har Vej og Park købt 2 nye biler, som

• Ved anmeldelse af rotter indendørs (opholds-

Fejl og mangler, der konstateres under tilsynet

kan rumme alt det udstyr og materialer, som

rum), institutioner og fødevarevirksomheder

eller i forbindelse med bekæmpelsen er for

er nødvendige for bekæmpelsen. De to biler er

– kontaktes du samme dag

ejers/grundejers egen regning og udbedring.

naturligvis 100 % eldrevne og bidrager således
også til Glostrup Kommunes ønske om at reducere CO2 udledning.

Har du set rotter?
Hvis du ser eller hører en rotte, ser rottehuller
eller rotteekskrementer, skal du hurtigst muligt
anmelde det til Glostrup Kommune. Du kan anmelde rotter døgnet rundt på www.glostrup.dk/
rotter. Anmeldelsen går direkte til kommunens
rottebekæmper. Indtaster du din e-mailadresse,
vil du automatisk modtage en kvittering, når
anmeldelsen er registreret. Rottebekæmperen
kontakter dig for at aftale et tilsynsbesøg
Du kan læse mere om rotter på Glostrup Kommunes hjemmeside www.glostrup.dk/rotter
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Er du klar til at cykle?
I maj varmer vi op til den
danske tour-start med en
hyldest til alle Danmarks
ægte cykelhelte. Hverdagens
seje cykelpendlere! Find
derfor cyklen frem og
tilmeld dig VI CYKLER TIL
ARBEJDE.
Af Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik

med dine kolleger og sammen dyste mod andre
hold cykler, jo større chancer har I for at vinde.

tid og har været mindre fysisk aktive end før

Der er tradition for at rigtig mange Glostrup-

Coronaen brød løs. Heldigvis vender udviklingen

virksomheder tilmelder sig kampagnen og man-

og foråret er på vej. Her er Cyklistforbundets

ge år har vi kørt over 200.000 km. tilsammen

nationale virksomhedskampagne VI CYKLER TIL

i maj måned. Måske vi kan gøre det endnu

ARBEJDE en oplagt mulighed for at få sundhe-

bedre i år?

den og fællesskabet tilbage i hverdagen.
Cyklistforbundet udlover lækre præmier som
Som noget nyt i år kan I også registrere fri-

nye elcykler, cykelgrej, restaurantbesøg m.m.

tidscykling i kampagnen i forsøget på at skrue

Også Glostrup Kommune stiller præmier på

helt op for motivationen i jagten på den gule

højkant, idet der trækkes lod om præmier

førertrøje. Der vil ligesom sidste år også være

blandt holdene og holdkaptajnerne i Glostrup.

mulighed for at registrere cykling for dem, der
arbejder på hjemmekontoret.

Sådan er I med
Sæt et stærkt hold på 2-16 kollegaer og tilmeld

Masser af præmier på højkant

holdet på www.vcta.dk senest den 26. april

VI CYKLER TIL ARBEJDE er også en stor konkur-

2022. Kampagnen kører fra den 1.-31. maj

rence. Som deltager kan du konkurrere internt

2022. Det koster 75 kr. pr. deltager.

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: 450 stk.
Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S. Kailow er certificeret
under følgende internationale standarder: ISO 14001 miljøcertificering,
ISO 9001 kvalitetscertificering, DS 49001 CSR-certificering (den danske udgave
af ISO 26001 for social ansvarlighed) og OHSAS 18001 arbejdsmiljøcertificering.
Kailow er tilsluttet Global Compact.
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hold i Glostrup og på landsplan. Jo mere dit
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