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Har I styr på
olieudskillere
og farligt
affald?
Glostrup Kommune laver hvert år en tilsynsberet
ning, der giver et overblik over det foregående
års tilsyn i forhold til de forskellige typer virksom
heder og godkendelser. I 2017 havde vi fokus på
olie- og benzinudskillere og (farligt) affald.
Af Center for Miljø og Teknik,
Glostrup Kommune

På tilsynet lagde vi vægt på, om virksomhederne

systemet, på renseanlægget og i sidste ende

sorterede deres affald i de relevante affaldsty-

forurene vores vandmiljø. I sommeren og efter-

Miljøtilsynsberetning for 2017 giver et overblik

per, og om de opbevarede deres farlige affald

året 2017 gennemførte vi derfor en kampagne

over de tilsyn, vi har udført i 2017 i forhold til

forsvarligt. Under tilsynet fik hver virksomhed

med fokus op olie- og benzinudskillere. Som

type virksomheder og godkendelser. I alt udførte

udleveret faktaark for de typiske affaldstyper på

led i kampagnen har de udvalgte virksomheder

vi 39 tilsyn i løbet af 2017. Heraf var 10 basistil-

virksomheden sammen med en sorteringsvejled-

sendt os dokumentation for tømning, pejling og

syn og 16 prioriterede eller opfølgende tilsyn. 13

ning og vores forskrift for korrekt opbevaring

vedligehold af deres olie- og benzinudskillere.

var kampagnetilsyn, der havde fokus på enten

af farligt affald.

I et enkelt tilfælde har vi også været på fysisk
tilsyn på en virksomhed.

affaldssortering og opbevaring af farligt affald
eller var målrettet drift og vedligehold af olie- og

Husk at tømme jeres olieudskiller

benzinudskillere.

Virksomheder, hvor der er risiko for spild af olie
eller benzin, skal have en olieudskiller koblet på

Sorter og opbevar affald korrekt

deres afløb til kloak. Det gælder blandt andet

Alle virksomheder skal sortere deres affald.

autoværksteder, benzinstationer og virksomhe-

Affald kan rumme både værdifulde ressourcer

der med vaskeplads for køretøjer. Udskilleren

samt sundheds- og miljøskadelige stoffer, der

sørger for at tilbageholde eventuelt spild af olie

skal håndteres varsomt, så risikoen for spild mi-

og benzin fra det øvrige spildevand.

nimeres. For at sætte fokus herpå var vi i foråret
2017 forbi en række udvalgte virksomheder for

Hvis en olie- og benzinudskiller ikke tømmes og

at se på deres håndtering af affald.

passes korrekt, kan det give problemer i kloak-
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SE TILSYNSBERETNING PÅ GLOSTRUP.DK
Se mere om miljøtilsyn samt vores seneste
tilsynsplan og tilsynsberetning på:
www.glostrup.dk/miljotilsyn

FAKTAARK OM AFFALD OG OLIEUDSKILLERE
Se faktaark for forskellige affaldstyper, regler for
opbevaring af affald samt drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere på:
www.glostrup.dk/erhvervsaffald
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Miljøtilsyn i 2018
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 2018.
Hvert år skal vi som miljømyndighed føre tilsyn

Kampagnetilsyn med erhvervs-, mad-

med et antal lokale virksomheder, der har

affald og store olietanke,

egentlig produktion eller arbejder på en måde,

I år vil vi gennemføre tre tilsynskampagner.

der kan påvirke miljøet. Samtidig skal vi udføre

Foruden de to lovpligtige kampagner der i år

to tilsynskampagner, der kan omfatte både

har fokus på store olietanke og erhvervsaffald,

tilsynspligtige og andre virksomheder.

har vi også planlagt en kampagne med fokus på
madaffald i storkøkkener, kantiner mv. Madaf-

Basistilsyn på 15 virksomheder

faldskampagnen omfatter ingen tilsynspligtige

I 2018 vil Glostrup Kommune udføre i alt 15

virksomheder. Se mere om kampagnerne på

basistilsyn på tilsynspligtige virksomheder, hvor

de næste sider.

MILJØTILSYN 2018
Basistilsyn
- Unicon
- HCS A/S
- Glostrup Genbrugsstation
- Glostrup Vestergård containerplads
- NCC
- Ny støjvold
- Autohuset Glostrup
- Autoværksted Paul Bergsøes Vej
- Dyssel Busser
- Nielsen og Smith
- Auto-dieselværkstedet
- Paschal
- Dejan Auto
- Hvidovre Bustrafik
- Dansk Flaskegenbrug
- Parcelgårdens Rideskole
Kampagne (madaffald)
- Glostrup Park Hotel
- SWECO
- Danske Bank
- DAKO

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

Akutte og andre tilsyn

tilsyn, men kan også bestå af flere tilsynsbesøg

Udover de planlagte tilsyn foretager vi hvert

samt en gennemgang af virksomhedens do-

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

kumenter for egenkontrol, tømningsattest for

sempelvis i forbindelse med oliespild eller andre

olieudskiller mv.

akutte miljøuheld. Desuden tager vi også på
tilsyn, hvis der åbner en ny tilsynspligtig virksomhed i kommunen, eller vi modtager klager over

Kampagne (erhversaffald)
Virksomhederne bliver udvalgt i løbet af
foråret 2018.
Kampagne (olietanke)
Q8
Uno-X
Leif M. Jensen
flere bliver udvalgt i løbet af foråret 2018.

for eksempel støj eller lugt fra en virksomhed.
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Få styr på affaldet
Som virksomhed kan I gøre en stor forskel for miljøet og ofte også spare penge ved at sortere jeres affald.
Hjemme er de fleste ved at få det lært. Nu skal I bare huske at tage de gode vaner med på arbejde!
Af Center for Miljø og Teknik, Glostrup Kommune

Alle virksomheder skal sortere det affald, der
opstår hos dem. Sorter batterier, elektronik,
pap, papir, metal og træ for sig og bortskaf det
til en godkendt modtager. Som miljømyndighed
fører vi tilsyn med, at I sorterer og bortskaffer
jeres affald korrekt.

Sortering nytter
Affald kan bestå af mange forskellige materialer.
Når I sorterer affaldet og holder materialerne
adskilt, kan de bruges igen. Blander I materialerne sammen, ryger de typisk til forbrænding
og værdifulde ressourcer går op i røg. Derfor
giver det god mening at sortere. Det mindsker
vores forbrug af både energi og råstoffer, hvilket
er med til at begrænse vores CO2-udledning,
mængden af smog og syreregn samt belastningen af vandmiljøet.

• Start med det samme: sorter affaldet allerede, når I smider det ud
• Få alle med: sørg for at alle kender reglerne
og ved, hvad de skal gøre

Opbevar og bortskaf farligt affald
korrekt
Sørg for at opbevare farligt affald forsvarligt,
så der ikke er risiko for forurening af jord,

• Gør det nemt: placer jeres affaldsbeholder-

grundvand, vandløb og spildevand. Husk spild-

Når I sender 1 kg plast til genanvendelse i stedet

ne, hvor affaldet opstår og sørg for tydelig

bakke eller andet, der kan tilbageholde spild fra

for forbrænding, sparer I klimaet for mere end

skiltning. Hæng eventuelt vores sorteringsvej-

flydende farligt affald og råvarer. Se Glostrup

100 kg CO2. Sender I papir til genanvendelse

ledning op: www.glostrup.dk/erhvervsaffald

Kommunes forskrift for opbevaring af farligt

sparer I også både energi og bidrager til at

• Sorter både stort og småt: små mængder

mindske luftforurening og CO2-udledning. På et

er ingen undskyldning for ikke at sortere

kontor med 30 ansatte kan I indsamle omkring

• Søg råd ved tvivl: Kontakt os, hvis I har

1.000 kg papir årligt. Når I sender papiret til

spørgsmål: natur.miljo@glostrup.dk

affald på: www.glostrup.dk/erhvervsaffald
Er jeres virksomhed tilmeldt genbrugsstationen,
kan I aflevere mindre mængder farligt affald
der. Som virksomhed i Glostrup kan I desuden

genanvendelse i stedet for forbrænding, sparer
I energi nok til kontorets computere for det

Aflever eller få afhentet affald

få afhentet farligt affald via den kommunale

næste år. Samtidig sparer I op mod 2.000 kg

I vælger selv, hvem der skal håndtere affaldet

indsamlingsordning. Husk I selv skal bestille

træ fra at blive fældet og er med til at mindske

fra jeres virksomhed. De virksomheder, der må

afhentning af det farlige affald på:

luftforurening og smog fra papirproduktion.

håndtere jeres affald, kan I finde i Affaldsregi-

http://smoka.renoweb.dk/

stret. Det er et landsdækkende register over

Kom godt i gang med sortering

affaldsindsamlere og modtageanlæg:

Danmark har et mål om at vi skal sortere mere

www.affaldsregister.mst.dk

både hjemme og på arbejdet. Her er et par
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gode tip til, hvordan I let kommer i gang med

Hvis I hellere selv vil aflevere virksomhedens

at sortere:

affald på genbrugsstationen, er det også ok.

• Lav et affaldstjek: få overblik over affalds-

I kan vælge mellem at købe et årskort eller en

typer og mængder. Se faktaark for forskellige

éngangsbillet, som gælder alle 24 genbrugs-

affaldstyper på:

stationer i Vestforbrændings område. Tilmeld

www.glostrup.dk/erhvervsaffald

jer på: www.tilmelding-genbrugsstationer.dk

TILSYNSKAMPAGNE: ERHVERVSAFFALD
I 2018 vil Glostrup Kommune lave en tilsynskampagne med fokus på erhvervsaffald på en
række udvalgte lokale virksomheder. Formålet
er at sikre, at I håndterer jeres affald korrekt –
herunder at I sorterer og afleverer pap, papir,
plast, metal mv. til genanvendelse, samt at I
opbevarer og bortskaffer farligt affald korrekt.

Aflever madaffald til
bioforgasning
Alle virksomheder skal sortere og søge at mindske mængden af deres affald. Det gælder også
restauranter, cafeer og fødevarebutikker samt virksomheder med kantiner eller storkøkkener.
Madaffald skal afleveres til bioforgasning og efterfølgende anvendes på landbrugsjord.
Af Glostrup Kommune,
Center for Miljø og Teknik

Få afhentet jeres madaffald
Som virksomhed er det jeres ansvar at frasortere jeres madaffald til bioforgasning. Find en

Har din virksomhed køkken eller kantine, der

indsamlingsvirksomhed eller transportør, der

producerer mad til mange mennesker, skal I

kan afhente og bortskaffe jeres affald til en god-

huske at sortere madaffaldet fra jeres restaffald.

kendt modtager på: www.affaldsregister.ens.dk

Madaffald skal nemlig ikke til forbrænding
sammen med madpapiret og juicekartonen.

TILSYNSKAMPAGNE: MADAFFALD
I 2018 vil Glostrup Kommune lave en tilsynskampagne på lokale virksomheder med storkøkkener. Formålet er at sikre, at I sorterer jeres
affald, og at I sørger for at aflevere madaffald til
bioforgasning. Så har I kantine eller laver mad
til mennesker udefra, får I måske besøg af os.

Husk at opbevare og håndtere madaffaldet
korrekt. Madaffald er guf for rotter og andre

Madrester bliver til energi og gødning

skadedyr. Sørg for at holde rent omkring jeres

Madaffald skal afleveres til bioforgasning og

affaldsbeholdere og fyld dem ikke mere end at

efterfølgende kompostering. Derved udnytter vi

låget kan lukke tæt. Jeres opbevaring må ikke

både energi og næringsstoffer i affaldet. Biogas

føre til lugtgener og/eller uhygiejniske forhold.

er fleksibelt. Det kan lagres og har flere anvendelser. Biogas kan fx bruges som drivmiddel i
tung transport, ligesom det kan opgraderes og
sendes ud på naturgasnettet.
Afgasset madaffald rummer både kulstof og
næringsstoffer som fosfor, kvælstof og kalium.
Det er vigtige næringsstoffer, som ville gå tabt
i forbrænding. Ved at sprede den afgassede
biomasse på landbrugsjord, bliver de tilbageført
jorden. Derved er madaffaldet til at mindske
udpining og bevare jordens frugtbarhed.

”

Husk at opbevare og håndtere madaffaldet
korrekt. Madaffald er guf for rotter og
andre skadedyr.

Kaffegrums og fødevarer i emballage
Madaffald, der er egnet til bioforgasning,
omfatter både tilberedt og utilberedt mad,
kaffefiltre og -grums, afskårne blomster fra restauranter og køkkener. Madaffald fra fødevareproduktion og kasserede fødevarer i emballage
kan også anvendes til produktion af biogas.
Emballeret madaffald fra detailhandlen skal dog
gennem et sorteringsanlæg, før det sendes til
forgasning. Her bankes affaldet i mindre stykker
og plast, metal, glas og anden emballage bliver
sorteret fra til genanvendelse eller forbrænding.
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Få styr på
den store
olietank
Er jeres olietank på 6.000 liter eller
derover, gælder der særlige regler for den.
Store olietanke har ikke sløjfningsterminer,
og de må godt renoveres. Men arbejdet
skal udføres af sagkyndige, og tankene er
omfattet af krav til blandt andet inspektion
og tæthedsprøvning.
Af Center for Miljø og Teknik, Glostrup Kommune

Inspektion og tæthedsprøvning skal

eventuelle tæringer i tanken skal måles og deres

ske med fast interval

betydning for nødvendigheden af reparation,

Som ejer eller bruger af en stor olietank er det

Som udgangspunkt skal store tankanlæg (6.000

for hvornår tanken skal tages ud af brug eller

jeres ansvar både at føre egenkontrol med tan-

l eller derover) inspiceres (indvendigt og udven-

inspiceres igen.

ken samt at få udført de lovpligtige inspektioner

digt) og tæthedsprøves mindst hvert 10 år. Hvis

og tæthedsprøvninger. Reglerne fremgår af

tanken ikke har indvendig korrosionsbeskyttel-

Ansvar og egenkontrol

Olietankbekendtgørelsen og er kort beskrevet

se, skal anlægget inspiceres og tæthedsprøves

Som tankejere er det jeres ansvar, at kontrollen

herunder.

mindst hvert 5 år. Alle rørforbindelser til og

bliver udført inden for de fastsatte frister. For

fra tanken skal tæthedsprøves samtidigt med

tankanlæg over 6.000 l skal I som ejere også

Kampagnetilsyn med fokus

resten af tankanlægget. Særlige tankanlæg

løbende sikre, at tanken er tæt ved at føre

på olietanke

er undtaget fra reglerne om tæthedsprøvning

egenkontrol af beholdningen som supplement

For at holde fokus på de store olietanke, fører

og enkelte tankanlæg også for inspektion. Se

til inspektion og tæthedsprøvning. Kravene

vi i 2018 en tilsynskampagne på ca. 11 ejen-

mere herom i Olietanksbekendtgørelsens § 43.

til beholdningskontrol omfatter visuel inspektion og journalføring over væskestanden og

domme, heraf en række virksomheder, der har
aktive olietanke over 6.000 l. Fokus er på jeres

Inspektion og tæthedsprøvning bør udføres at

fremgår ligeledes af olietanksbekendtgørelsen

egenkontrol, og at jeres tankanlæg er tæt og

professionelle, der har erfaring med kontrol af

med bilag.

vedligeholdt, så der ikke opstår risiko for forure-

tankanlæg. Det sikrer, at der anvendes gennem-

ninger, der kan true vores grundvand.

prøvede testmetoder og vurderingsgrundlag. Se

Foruden egenkontrol skal I som ejere også sørge

krav og retningslinjer for, hvordan inspektionen

for, at store olietanke har påmonteret forbrugs-

Glostrup Kommunes Miljøteam kommer på be-

og tæthedsprøvningen skal foretages, og hvor-

måler eller timetæller. Har I spørgsmål, eller der

søg og gennemgår vedligeholdelse og egenkon-

dan det skal afrapporteres i olietanksbekendt-

er oplysninger om jeres olietanke, der trænger

trol for de enkelte tanke med fokus på inspekti-

gørelsens bilag. I bilaget står blandt andet,

til opdatering, er I altid velkomne til at kontakte

oner, tæthedsprøvninger og beholdningskontrol

hvordan tanken skal renses inden inspektion,

os på: natur.miljo@glostrup.dk

efter reglerne i Olietanksbekendtgørelsen.

hvordan belægninger kontrolleres, hvordan

FIND BBR-OPLYSNINGER
Se hvilke oplysninger, vi har registreret om jeres ejendom på www.OIS.dk (den Offentlige Informationsserver). Søg jeres ejendom frem og vælg ”BBR-Grund”. Under ”Teknisk anlæg” fremgår oplysninger
om olietanke. Eller vælg ”BBR-meddelelse” og få en oversigt over BBR-oplysninger for ejendommen.
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SE DOKUMENTER I WEBLAGER
Se dokumenter om jeres ejendom i kommunens
offentlige tilgængelige arkiv på: www.weblager.
dk. Her ligger alle de dokumenter, kommunen
har om ejendommen fra før 2006.

Ny lovgivning
Ny bekendtgørelse om elektrisk og

§ §§

elektronisk udstyr

tagelser, der skulle revideres i 2015, bevares

Bekendtgørelsen er blevet ændret af hensyn

med en ny dato for revision. Det forventes, at

til implementering af dele af EU direktivet om

bekendtgørelsen træder i kraft den 6. juni 2018.

affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Høringsfristen udløb den 5. marts 2018.

Bekendtgørelsen træder i kraft den første april
2018. En af de væsentlige ændringer er, at det

Tungmetalbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr.

område, bekendtgørelsen finder anvendelse

757 af den 8.juni 2017.

§

Ny regulering af mellemstore
fyringsanlæg

på, pr. 15. august 2018 ændres til et åbent
anvendelsesområde, hvilket betyder, at alle pro-

Høringsmateriale kan ses på Høringsporta-

Der er blevet udstedt en ny bekendtgørelse

ducenter/importører af elektrisk og elektronisk

len, https://hoeringsportalen.dk/Hearing/

om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

udstyr er omfattet af producentansvar. Desuden

Details/61426.

Sammen med ændringer i miljøtilsynsbe-

§§ §

opdeles elektrisk og elektronisk udstyr på en ny
måde i nye kategorier (seks kategorier i stedet
for de nuværende ti kategorier).
Som en konsekvens af de nye kategorier,
opdeles indsamlingen af affald af elektrisk og
elektronisk udstyr omfattet af producentansvar
i samme fraktioner, således at der er overens-

Ny bekendtgørelse om anvendelse af

stemmelse mellem kategorier og fraktioner.

affald til jordbrugsformål

kendtgørelsen og luftkvalitetsbekendtgørelsen
gennemfører bekendtgørelsen direktivet om
mellemstore fyringsanlæg. Bekendtgørelsen
om mellemstore fyringsanlæg har bl.a. krav til
luftemissioner, egenkontrol, indretning og drift,
støj og B-værdier. Bekendtgørelsen har også
regler om anmeldelse og godkendelse af nye
og bestående fyringsanlæg.

Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr.

Mellemstore fyringsanlæg, der sættes i drift den

Bekendtgørelsen har været i høring indtil den

843 af den 23. juni 2017 om anvendelse af

20. december 2018 eller herefter, er omfattet

12. januar 2018. Høringsmateriale kan ses på

affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørel-

af den nye bekendtgørelse fra tidspunktet

Høringsportalen, https://hoeringsportalen.dk/

sen).

for idriftsættelse. For bestående mellemstore

Hearing/Details/61308.

§§ §

fyringsanlæg sker der en trinvis indfasning, såleVed bekendtgørelsesændringen indsættes pa-

des at fyringsanlæg på 5-50 MW skal overholde

rameteren "fysiske urenheder", der anvendes

bekendtgørelsens krav fra 1. januar 2025, mens

som en betegnelse for alle uønskede materialer

fyringsanlæg på 1-5 MW skal overholde kravene

i affaldet, som ikke er ”kemiske”. Det er ma-

fra den 1. januar 2030.

terialer som fx metal, glas, gummi, plast mv.,
som både kan være synlige og ikke-synlige. Der

Bekendtgørelse nr. 1478 af den 12. december

er derudover tale om en ændring af bekendt-

2017 om miljøkrav for mellemstore fyrings-

Ændring af

gørelsens anvendelsesområde, idet listen over

anlæg.

tungmetalbekendtgørelsen

affald med jordbrugsmæssig værdi, som kan

Bekendtgørelsen har til formål at implementere

anvendes uden forudgående tilladelse efter

ændringer af direktivet, som vedrører ændringer

reglerne i bekendtgørelsen, foreslås udvidet

af undtagelser fra forbuddet af anvendelse af

med to nye affaldstyper, nemlig ”inaktiveret

bly i materialer og komponenter, der benyttes i

biomasse fra gæringsproduktion samt over-

køretøjer. Direktivets bilag II indeholder en liste

skudsslam fra tilhørende industrirenseanlæg”

med materialer og komponenter, der undtages

og ”proteolyseret processpildevand baseret på

fra forbuddet, da en vurdering af den tekniske

biologisk materiale”.

og videnskabelige udvikling har vist, at anvendelse af disse tungmetaller i disse komponenter

Høringsfristen udløb den 2. marts 2018. Be-

er uundgåelig. Forslagets ændringer indebærer,

kendtgørelsen forventes tidligst at træde i kraft

at der indsættes to nye punkter, og de to und-

august 2018.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk.
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Så er det cykeltid
Så skal vi til det igen. Det er ved at være tid til at pudse cyklen og
tilmelde jer Danmarks største motionskampagne ”Vi cykler til arbejde”,
som ruller derudaf i maj.

lommetørklæder op i cykelparkeringen, da mange medarbejdere ikke vil komme op på kontoret
med cykelhår og snot løbende ud af næsen.

Værksted og cykelservice
Af Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik

præmier måske. Ved kampagnens afslutning

Etablering af et værksted, hvor medarbejderne

trækkes der nemlig lod om en række præmier

selv kan klare lapning og småreparationer er

»Jeg tager altid bilen. Jeg skal sgu ikke cykle

– både på nationalt plan og blandt holdene og

en god service. Lyt til medarbejderne og find

nogen steder. Jeg kan sagtens tillade mig at

holdkaptajnerne i Glostrup Kommune.

ud af, hvad de har brug for. Reservecykler og

køre – jeg cykler alligevel så ofte i min fritid«.

mødecykler kan være en god investering. Også

Ja, undskyldninger er der nok af, når tilmeldin-

Cykelparkering

tilbud om gratis cykelservice til medarbejderne

gen til året cykelkampagne nærmer sig. Men

Cykelparkeringen skal være nem og enkel at

en gang om måneden vil være en god motiva-

heldigvis findes der masser af muligheder for

bruge. Det må ikke være en omvej at parkere,

tionsfaktor.

at motivere medarbejderne til at cykle og lette

og stativerne skal kunne holde cyklen i blæsevejr

hverdagen som cyklist. Her får du nogle af dem:

uden at exe eller skramme cyklen. Den skal være

Sådan er I med

sikret mod tyveri og hærværk, godt belyst og

Sæt et stærkt hold på 4-16 kollegaer og tilmeld

gerne overdækket.

holdet på www.vcta.dk. I kan cykle kort eller

Konkurrence og lækre præmier

langt – det, der tæller, er, at I cykler til arbejde

Kampagner som ´Vi cykler til arbejde` og interne
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konkurrencer på virksomheden kan motivere

Medarbejderfaciliteter

så mange dage som muligt. Alternativt kan du

mange medarbejdere, som normalt ikke vælger

Gode bade- og garderobeforhold, hvor medar-

cykle en del af vejen og kombinere det med tog,

cyklen til arbejde. Herudover nævner mange

bejderen kan bade og klæde om efter at have

bil eller andre transportmidler.

deltagere, at sammenholdet ved at deltage i

cyklet til arbejde, er vigtigt. Man skal kunne

kampagnen styrker arbejdsmiljøet generelt. Og

tørre håndklæde og cykel- og regntøj, tage et

Kampagnen kører fra den 1.-31. maj, og det

endelig har cyklende medarbejdere færre syge-

brusebad og gerne have rådighed over eget

koster 60 kr. per medarbejder at deltage.

dage. Hvis dette ikke er motivation nok, er lækre

garderobeskab. Hæng også gerne et spejl og

Ny planlov
Nye regler i planloven har fokus på beskyttelse af eksisterende
produktionsvirksomheder i erhvervsområder.

er også muligt at fastsætte grænsen ud fra en
konkret vurdering af, hvilken forureningsbelastning og hvilket udviklingsbehov de pågældende
virksomheder har.

Af Glostrup Kommune,
Center for Miljø og Teknik

I juni 2017 vedtog Folketinget en ny planlov,
hvor der er indføjet nye regler for beskyttelse
af virksomheder, der påvirker omgivelserne
med støj, lugt og anden luftforurening, samt
transporttunge virksomheder (samlet kaldet
produktionsvirksomheder).
Erhvervsområder, som fremover helt eller delvist

DEFINITION
Med produktionsvirksomheder forstås virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, maskinværkstedsbekendtgørelsen,
og virksomheder anført på brugerbetalings
bekendtgørelsens bilag 1, dog ikke husdyrbrug.
Definitionen af produktionsvirksomheder indebærer, at de erhvervsområder, der kan udpeges
til produktionsvirksomheder, skal forbeholdes
virksomheder med en vis miljøbelastning og fx
med investeringer knyttet til deres beliggenhed,
og som derfor ikke kan flyttes uden væsentlige
omkostninger.

I praksis kan der tages udgangspunkt i virksomhedernes gældende miljøvilkår som følge
af miljøgodkendelser mv. og på den baggrund
fastlægges mere præcise krav til planlægningen. Herved sikres det, at Miljøstyrelsens
grænseværdier for støj, lugt, støv og anden
luftforurening kan overholdes, så det ikke giver
grundlag for at skærpe vilkårene for virksomhederne efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven
om miljøgodkendelser og påbud.

skal være forbeholdt produktionsvirksomheder,
Kommuneplanens udpegning af eksisterende

skal friholdes for kontorbyggeri og anden
forureningsfølsom anvendelse. Formålet er at

Erhvervsområder med produktions-

produktionsvirksomheder, erhvervsområder

sikre virksomhedernes drifts- og udviklingsmu-

virksomheder i Glostrup – udpegning

der ønskes forbeholdt produktionserhverv samt

ligheder bedst muligt gennem kommuneplan-

og planlægning

konsekvensområder, skal ske på baggrund af

lægningen, og samtidig beskytte borgerne mod

I den kommende kommuneplan skal der ud-

• kortlægning af de eksisterende produktions-

forurening.

peges områder eller ejendomme, hvor der er

virksomheder i kommunen

eller ønskes produktionsvirksomheder. Omkring

• dialog med virksomhederne

Planloven fastsætter derudover, at erhvervsa-

disse arealer skal der udlægges konsekvens-

• kommunens ønsker om byudvikling

realer langs motorveje forbeholdes logistik- og

områder.
Konsekvensområder i kommuneplanen med-

transportvirksomheder samt andre virksomheder, som har tunge godstransporter. Formålet

Konsekvensområder er som udgangspunkt en

fører alene en begrænsning af kommunens

er at sikre, at tung transport så vidt muligt ledes

fast grænse på mindst 500 m omkring de udpe-

muligheder for planlægningen inden for

uden om bymæssig bebyggelse.

gede erhvervsområder/erhvervsejendomme. Det

konsekvensområdet, og er udelukkende en
begrænsning i de tilfælde, hvor planlægningen
påvirker produktionsvirksomhedens drift- og
udviklingsmuligheder negativt. Udpegning af
konsekvensområder vil derfor ikke påvirke den
eksisterende anvendelse af områderne.
I tillæg til disse regler, kan der inden for konsekvensområder udpeges såkaldte transformationsområder, som er arealer, der er belastet af
støj fra eksisterende produktionsvirksomheder,
og hvor der under særlige omstændigheder må
placeres boliger. Transformationsområder må
ikke være belastet af støj fra veje og jernbaner.
Udpegningerne i Glostrups kommende kommuneplan foretages i samarbejde mellem miljømyndigheden og planteamet og skal vedtages
af Glostrup Kommunalbestyrelse.
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Vi skal være bedre til at
forebygge rotter
Folketinget har vedtaget en ny rottebekendtgørelse. Se her, hvad den nye lovgivning betyder for dig
og din virksomhed.
Der må der først opstilles foderstation (behol-

teret rotter på ejendommen. Foderstationer kan

der af plast eller metal) ved bygninger, efter at

indeholde en indikatorblok, hvis der er spist af

Der må ikke længere være rottegift i de foder-

sikringsfirmaet har foretaget en bygningsgen-

blokken, kan det være et tegn rotter.

stationer, som mange firmaer har stående som

nemgang.

Af Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik

Når der er konstateret rotter på ejendommen,

forebyggende indsats mod rotterne – heldigvis
er forebyggelse meget mere end gift.

Bygningsgennemgangen skal identificere fejl

skal der bekæmpes rotter enten af et privat

og mangler ved bygninger, afløbssystemer og

bekæmper firma eller Glostrup Kommune. I

Bygningsgennemgang og sikringsord-

arealet på hele matriklen. Formålet er at sikre,

tilfælde, hvor der er rotter på ejendommen, må

ninger

at rotterne har sværest muligt ved at få adgang

der gerne være gerne være gift i foderstationer-

For at overleve og formere sig kræver rotter,

til disse steder. Bygningsgennemgangen skal

ne, indtil der ikke længere er rotter.

vand, føde, rede- og skjulesteder. Den bedste

fornys hvert 3. år, og gennemgangen og skal

måde at sikre sig imod rotter er i første omgang

dokumenteres i en rapport, som skal opbevares

Rotter på fødevarevirksomheder

at satse på forbyggende tiltag. Det er vigtigt, at

af virksomheden.

Ved anmeldelser om rotter på fødevarevirk-

der er ryddeligt og ikke ligger madaffald på din
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somheder har kommunen en pligt til også at

ejendom. Sikring og tætning af huller er helt

Ingen gift

informere fødevareregionen. Tilsvarende har

centralt i forebyggelsen – rotter kan komme

Foderstationerne må som udgangspunkt ikke

fødevareregionen pligt til at informere kommu-

igennem huller på 6 mm.

indeholde rottegift, med mindre der er konsta-

nen, hvis de under et tilsyn konstaterer rotter.

Anmeldelse til kommunen

Kommunen fører tilsyn med bekæmperfirma

Mere information

Du skal være opmærksom på, at du har pligt at

(dvs. Glostrup Forsyning).

På kommunens hjemmeside findes flere infor-

melde forekomst af rotter til kommunen, også

mationer om forebyggelse og bekæmpelse af

selvom det er et privatbekæmper firma, der står

Selve rottebekæmpelsen er gratis, men de

rotter. Du er altid velkommen til at ringe til kom-

for rottebekæmpelsen.

eventuelle skader, som rotterne forårsager på

munens rottemedarbejder på tlf. 4323 6160

din ejendom, skal du som grundejer selv betale.

eller send en e-mail til natur.miljo@glostrup.dk

Du kan anmelde rotter eller tegn på rotter elektronisk på www.glostrup.dk eller ved at ringe
på tlf. 4323 6170. Hvis du konstaterer rotter
indendøre uden for rådhusets åbningstid, kan
du ringe til vagten på tlf. 4014 1171.
Har du har indgået eller opsagt en kontrakt om
sikringsordning, skal sikringsfirmaet anmelde
det til kommunen.

Kommunens forpligtigelser
Kommunen har pligt til at foretage effektiv bekæmpelse i hele kommunen. Ved anmeldelser
foretages en fejlsøgningen blandt andet ved

TEGN PÅ ROTTER
Der er 4 tegn, du særligt skal være opmærksom på, og som indikerer, at der er rotter:
Lyde
Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være
mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af. Lad kommunens rottebekæmper afgøre, hvem
der er på færde.
Lugt
Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om både kloak og grisestald.
Ekskrementer
Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og
17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

overfor rotterne vælges.

Huller
Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan for eksempel være i nærheden
af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at
rotter har undermineret overfladen.

Det er Glostrup Forsyning, der foretager selve

Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde
og behøver ikke at være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.

røgprøve i kloak- og afløbssystemer for at finde
årsagen til problemet, så den rigtige indsats

rottebekæmpelsen for Glostrup Kommune.
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Husk at kigge i din digitale post
Hvis du har en virksomhed med et CVR-nummer, så husk at Glostrup Kommune og
alle øvrige offentlige myndigheder sender vigtige meddelelser til dig som digital
post. Så husk at tjekke din digitale postkasse regelmæssigt.

Erhvervsaffaldsgebyret er
sendt til din digital postkasse
Den 28. februar 2018 har Glostrup Forsyning

I søge om at blive fritaget for at betale gebyret.

via Vestforbrænding sendt årets erhvervs

Fristen for at søge om fritagelse er den 30. april

affaldsgebyr til jeres digitale postkasse. I år er

2018. Ansøg via Virk.dk. Søg på "erhvervs

gebyret på 513 kr. inkl. moms. Der udsendes

affaldsgebyr", du skal ikke bruge NEM-ID.

ingen fysisk faktura.
Det er ikke muligt at søge om fritagelse efter
Hvis din virksomhed ikke har affald, eller hvis

fristen udløb.

omsætningen i 2016 var under 300.000 kr., kan

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: 520 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

Find hjælp og vejledning til at bruge den digitale postkasse på Virk.dk/postkasse.

