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Kilometerrekord i årets
cykelkampagne
”Vi cykler til arbejde”
Årets vindere i Vi cykler til arbejde er fundet og præmieret. Deltagerne har i år gjort et overvældende
indtog på de danske cykelstier. På landsplan har de 65.700 deltagere cyklet ca. 11 mio. kilometer i maj
måned. Det er det længste pr. deltager i kampagnens 20 årige historie.
Af Center for Miljø, Glostrup Kommune

Også i Glostrup er der sat kilometerrekord. De
125 hold har cyklet 242.192 km. tilsammen.
Det er over 72.000 km. mere end sidste år – og
dette på trods af, at vi er 6 hold mindre.

Lokale vindere
Årets ene Glostrupvinder blev det 14 mands
store hold ”TeamFF - Tempo i Top” fra Fødevare
styrelsen, som havde cyklet 2.825 km. tilsammen. Det andet hold var ”Team Einar World 3”
fra Einar Kornerup, hvor de 6 deltagere havde
cyklet 1.511 km. Teamet arbejder i øjeblikket
på en byggeplads på Herlev Hospital. Holdets
deltagere står tidligt op - der cykles hjemmefra
ved fem tiden for at være fremme på byggepladsen til mødetid kl 6. Einar Kornerup har tre
hold med i kampagnen og ifølge holdkaptajn

Formand for Miljø- og Teknikudvalget i Glostrup Flemming Ørhem (DF) overrækker
gavekortet til holdkaptajn Camilla Gudbergsen fra Fødevarestyrelsen.

Andreas Rasmussen gør firmaet meget for at
motivere medarbejderne til at deltage i sports

Herudover blev der også trukket lod blandt

Hold fast i de gode vaner

arrangementer.

holdkaptajnerne om et gavekort til Cyklist

Det giver ikke kun gode ben at cykle til arbejde.

forbundets cykelbutik. Stine Nielsen fra Vest

En undersøgelse viser, at cykelpendlere også

Præmien til de to cykelhold bestod af et gave-

forbrænding var den heldige vinder, der blev

spiser sundere, ryger og drikker mindre og føler

kort til en økologisk restaurant, hvor de kan få

præmieret for den vigtige indsats som holdkap-

sig mindre stressede. Så det er bare med at blive

en hyggelig aften sammen.

tajn og kan nu købe nyt cykeludstyr for 1.000 kr.

i sadlen fremover!
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Lancering af diplomer
– for iværksætteri eller CSR
Glostrup Kommune uddeler
diplomer indenfor CSR og
iværksætteri.

Af Glostrup Kommune

”Erhvervslivets trivsel er selvsagt vigtig for
trivslen i Glostrup i det hele taget,” udtaler
Piet Papageorge, der er formand for kommunens Vækst- og Beskæftigelsesudvalg. ”Trivsel
i erhvervslivet kan naturligvis handle om rigtig
mange ting, men nu har vi et tiltag fra kommunens side, som jeg håber skaber yderligere
motivation og inspiration i vores erhvervsliv.
Vi lancerer nemlig to diplomer til erhvervs
aktører i Glostrup og det på forskellige felter,”
fortæller Piet.
Piet Papageorge, formand for Glostrup Kommunes Vækst- og Beskæftigelsesudvalg.

Diplom for iværksætteri
Det ene diplom er et diplom for iværksætteri.

CSR-diplomer skal modsat iværksætter- om vi ligefrem kunne få lidt konkurrence op

”Fra Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets side

diplomer søges af virksomhederne selv, da det

at køre, så flere virksomheder vil kappes om at

ønsker vi nemlig at påskønne de iværksættere

kun er virksomhederne, der har overblik over

udvise stor social ansvarlighed. Faktisk ER den

i Glostrup Kommune, som besidder både den

forskellige typer ansatte, hvor mange ansatte,

sociale ansvarlighed i virksomhederne i Glostrup

idérigdom og det mod, der skal til, når man

ansættelsestidspunkt etc.

Kommune allerede rigtig stor mange steder,”
fortæller Piet Papageorge.

etablerer sig som iværksætter,” forklarer Piet.
For CSR-virksomheder skal der være tale om at
Et diplom for iværksætteri kan ikke søges af

have ansatte indenfor en eller flere af katego-

Selve diplomet bliver ikke et simpelt stykke papir

virksomhederne selv, men udpeges af Glostrup

rierne: flexjob, beskæftiget under § 56, løntil-

i en skifteramme. Der er ved at blive udviklet

Kommune. Iværksætter-diplomer tildeles én

skud, praktik, flygtninge, lærlinge/uddannelse,

en unik lille genstand, som vil kunne vises i

gang om året, første gang i starten af 2017. For

handicappede. Der ses i forhold til, hvor mange

virksomheden til gæsters og egen fryd. Det er

iværksætter-virksomheder tæller virksomhedens

ansatte virksomheden i alt har, og der er tale

også planen, at navnet på virksomheder, der

alder (levedygtigheden) og antallet af ansatte.

om forskellige pointstørrelser alt efter, hvilken

tildeles diplomer, sættes op på rådhuset.

kategori der er tale om. Pointstørrelserne med

Diplom for CSR

mere fremgår af det ansøgningsskema, som

På kommunens hjemmeside er nu lanceret

Det andet diplom dækker CSR (Corporate

kan downloades på www.glostrup.dk/diplom.

et interaktivt ansøgningsskema, som jeg vil
opfordre til at gå ind og studere nærmere og

Social Responsibility). Piet fortæller: “Med CSR
diplomet ønsker vi at påskønne de virksom-

Piet Papageorge håber, der kommer mange

udfylde – og deltage i konkurrencen. Men husk,

heder, som gør en særlig indsats med at vise

ansøgere, for der kan sagtens blive tale om

at ansøgningsfristen for CSR-diplomer i første

social ansvarlighed. Det handler om at ansætte

at uddele diplomer til flere virksomheder.

omgang er 30. september 2016. ”Jeg håber, vi

og rumme medarbejdere, som af forskellige

”Forhåbentligt bliver det en gulerod for

ses, når jeg tildeler din virksomhed diplomet,”

årsager har haft det svært med at få fodfæste

virksomhedernes sociale engagement, at vi

slutter Piet af med et stort smil.

på arbejdsmarkedet”.

lancerer diplomerne,” siger Piet. ”Og tænk
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Foto af KAB, JJW arkitekter og Ronny H Nielsen

Har I LAR i virksomheden?
Som virksomhed er det nu muligt at søge om delvis tilbagebetaling af jeres tilslutningsbidrag, hvis
I anlægger en LAR-løsning. Samtidig er I med til at aflaste kommunens kloaksystem ved kraftige
regnhændelser, så oversvømmelse kan mindskes.
Tekst af Sofie Lauritsen,
Kommunikationsansvarlig hos Glostrup Forsyning

tænke LAR på. Mange virksomheder kan fx

Procedure for tilbagebetaling

have mulighed for at anlægge grønne tage, og

Du skal sende en mail til spildevand@glostrup-

hvis de har grønne arealer, kan der anlægges

forsyning.dk, som skal indeholde: Hvor meget

LAR betyder Lokal Afledning af Regnvand på

forsinkelses- og nedsivningsløsninger, siger

der afkobles, hvilken metode der anvendes,

egen grund – privat eller erhverv. Analyser

Kristian Schou Afdelingsleder for Spildevand

Virksomhed, adresse, kontaktperson, mail og

viser, at der skal omlægges mange ledninger,

hos Glostrup Forsyning”.

telefonnummer.
1. Tjek Glostrup Forsynings vejledende bereg-

før kloaksystemet kan håndtere de stigende
nedbørsmængder. Netop derfor er LAR-løsnin-

Krav til delvis tilbagebetaling

ner, og se hvor meget du muligvis kan få

ger vigtige for Glostrup, da vi ikke har mange

Tilbagebetaling vedrører kun tilbageholdelse

refunderet http://www.glostrupforsyning.

muligheder for at lede vandet ud af kommunen.

af regnvand, som reducerer udledningen af

dk/handter-dit-regnvand/beregner

Derfor betyder det meget for kloaksystemet,

regnvand yderligere i forhold til Glostrup Kom-

2. Find et kort over din matrikel for at se, hvad

at både erhverv og private tilbageholder

munes fastsatte grænse for afledning på den

der leder til kloak, som du kan afkoble. Tjek

regnvand. Den delvise tilbagebetaling af til-

aktuelle ejendom. Glostrup Forsyning kræver

weblager.dk. Findes der ikke et kort, kontakt

slutningsbidraget kan fungere som tilskud til

et overløb til kloaksystemet fra de løsninger,

Glostrup Forsyning

anlæggelse af LAR-løsninger. På den måde er

der etableres. Dette krav stilles for at forebygge

3. Ansøg om nedsivningstilladelse eller en

din virksomhed med til at sikre Glostrup mod

forsumpning - dvs. når der er for meget vand

tilladelse til anden bortskaffelse af regn-

oversvømmelser ved kraftige eller gentagende

i jorden. Fordi der er krav om overløb, er der

vandet fra Glostrup Kommune. Det er en

regnhændelser.

ikke tale om en fuldstændig afkobling af regn-

forudsætning for godkendelse, men du kan

vandet. Derfor vil det fulde regnvandsbidrag

godt søge, efter du har fået en forhånds-

LAR-løsninger i Glostrup

(40 %) ikke tilbagebetales men kun 35 %. På

godkendelse

Glostrup Ejendomsselskab har implementeret

Glostrup Forsynings hjemmeside er det muligt

4. Vedhæft en beskrivelse af den valgte

forskellige LAR-løsninger på både bygninger og

ved hjælp af en vejledende beregner hurtigt at

LAR-metode i mailen Igangsæt arbejdet

udenomsarealer. LAR-løsningerne er anlagt, så

se, hvor meget der kan tilbagebetales.

hændelse. På den måde aflastes kloakkerne

Forskellige LAR-løsninger

ning. Der er en frist på 1 år til at få udført

mod oversvømmelse, samtidig med, at LAR-løs-

• Fordampelse fx via grønne tage

arbejdet og indsendt dokumentation.

ningerne er smukke og giver en rekreativ værdi.

• Nedsivning på grønne arealer fx gennem

”Virksomheder kan sagtens lade sig inspirere
af Glostrup Ejendomsselskabs måde at ind-
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5. Indsend dokumentation for udført arbejde
og nedsivningstilladelse til Glostrup Forsy-

de kan håndtere alt regnvand op til en 10-års

regnbede faskiner grøfter eller græsplæner
• Forsinkelse i bassiner og lignende

Tilskud til at skifte dieselbilen
ud med elbil
Den typiske håndværkerbil er en
kassebil med dieselmotor. Mange
håndværkerbiler kører hver dag i
hovedstadsregionen, herunder i
Indre By med masser af start og
stop og bidrager med larm og
luftorurening.
Af Claus Seitzberg,
Region Hovedstaden

Elbiler kører uden larm og uden udledning af
sundhedsskadelige emissioner og partikler. For
mange faggrupper og særligt teknikere og
servicefolk med arbejde i hovedstadsområdet
er elbiler derfor et oplagt valg.

,,50 håndværkerbiler på el”

handler for at få nærmere information og indgå

Jan Darville, GodEnergi, fortæller, at han for

Ejeren af elinstallationsfirmaet GodEnergi, Jan

en aftale om køb eller leasing. Der er frit valg,

95 pct. af arbejdsdagenes vedkommende er

Darville, fik den idé, at håndværkere i større ud-

om man ønsker at købe kontant eller lease.

hjemme igen på kontoret på samme opladning,
og for de resterende 5 pct. benyttes en Quick

strækning skulle anvende elbiler. Region Hovedstadens elbilsekretariat, Copenhagen Electric,

Plug and Play løsning gør det nemt at

Charger med hurtig opladning. I løbet af 10-15

tog ideen op, og ansøgte Energistyrelsen om

komme i gang

minutter kan han komme videre.

tilskud til et projekt under forsøgsordningen

Ved levering af elbilen modtages samtidig en

for elbiler. Projektet hedder '50 håndværker-

ladepakke fra E.ON Danmark bestående af en

biler på el'.

ladeboks og et abonnement med ladekort klar
til brug. Ladeboksen tilsluttes med et 16A CEE

Få støtte til anskaffelse af en elektrisk

stik, og med ladekortet kan man oplade elbilen

varebil

på alle E.ON Danmarks knap 1.000 offentlige

Projektet er nu en realitet, og håndværks-

lademuligheder rundt om i landet med strøm

virksomheder i hele landet kan ansøge om

fra vedvarende energikilder. Abonnementet

økonomisk støtte til anskaffelse af én eller flere

koster 79 kr. ekskl. moms om måneden.

elektriske Nissan e-NV200 Vans. Støtten udgør
20.000 kr. ekskl. moms pr. Nissan e-NV200

GodEnergi er blandt de første virksomheder,

Van og tildeles efter først til mølle princippet.

der har benyttet sig af tilbuddet. En traditionel

Projektets målgruppe er primært håndvær-

diesel kassebil blev udskiftet til fordel for den

kervirksomheder i hovedstadsområdet, men

nye elektriske varebil fra Nissan. Firmaet har

tilskud kan gives til alle virksomheder uanset

valgt at lease bilen på en operationel aftale,

geografisk placering.

hvor service og vedligeholdelse er inkluderet i
prisen, og leasingselskabet indestår for restvær-

Som interesseret håndværksvirksomhed skal

dien. Prisen er derfor kendt på forhånd uden

man henvende sig hos sin lokale Nissan for-

usikkerhed og overraskelser.

HÅNDVÆRKERBIL PÅ EL
Håndværksvirksomheder kan nu opnå økonomisk tilskud til anskaffelse af en elektrisk varebil
via Region Hovedstadens projekt '50 håndværkerbiler på el'. Som projektet angiver, gives der
tilskud til i alt 50 virksomheder, der ønsker at
anskaffe en eller flere elektriske varebiler.
Tilskuddet udgør 20.000 kr. ekskl. moms pr.
Elbil – Nissan-e-NV200 Van Comfort
Projektet er et samarbejde imellem Region
Hovedstaden, E.ON Danmark, Nissan Danmark
og GodEnergi.
Der er mulighed for prøvekørsel og korvarigt
leje. Se Region Hovedstaden, www.regionh.dk,
og søg ”elektrisk varebil”. Her fremgår priser
og betingelser m.m.
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Fængselsdomme i miljøsag
Fire mænd, der var tiltalt for ulovligt at have læsset op mod 2.500 ton byggeaffald af på mere end
20 forskellige adresser rundt om på Sjælland og i hovedstadsområdet, er i juni i år blevet dømt for
lovovertrædelserne. For første gang blev en straffelovsbestemmelse taget i anvendelse i en miljøsag.
havde foretaget aflæsninger, blev fundet skyldig

andet konfiskeret et udbytte på 750.000 kr.

i at have overtrådt miljølovgivningen, men ikke

hos hver, svarende til den besparelse, som de

i overtrædelse af den skærpede bestemmelse

skønsmæssigt havde haft ved at dumpe affaldet

i straffeloven.

i stedet for at aflevere det efter reglerne.

mængder byggeaffald i strid med miljølov-

Alle 4 mænd blev desuden fundet skyldige i

Den tredje tiltalte blev idømt 9 måneders fæng-

givningen. Mændene drev virksomhed med

hærværk som følge af aflæsningerne af bygge

sel, hvoraf 1 måned var ubetinget og anses for

nedrivning af huse. I stedet for at bortskaffe

affald.

udstået med frihedsberøvelsen. Resten blev

Af Ole Lützen,
Miljøavissamarbejdet

To af mændene på henholdsvis 33 og 40 år er
fundet skyldige i at have bortskaffet betydelige

gjort betinget.

byggeaffaldet i overensstemmelse med lovgivningen, blev affaldet læsset af på fx rastepladser

Flere vidner har under sagen rejst krav om

og i industrikvarterer over det meste af Sjælland,

erstatning fra de tiltalte i håb om at få dækket

Den fjerde tiltalte, som var blevet frifundet for

og på en grund, som de havde lejet i Havdrup.

de udgifter, som de har oplyst at have afholdt

overtrædelse af straffelovens § 196, stk. 2, men

blandt andet til at få bortskaffet byggeaffaldet

fundet skyldig i overtrædelse af miljølovgivnin-

på lovlig vis.

gen, blev ved dom af 7. marts 2016 idømt 30

Da lovovertrædelserne var af systematisk og

dages betinget fængsel samt en tillægsbøde

organiseret karakter, blev de to mænd fundet

på 10.000 kr.

skyldige både i overtrædelse af miljølovgiv-

Retten afsagde i november 2015 kendelse om

ningen og i overtrædelse af den skærpede

skyldsspørgsmålet. Domsafsigelsen har blandt

bestemmelse i straffelovens § 196, stk. 2, som

andet afventet udfærdigelsen af mental

De fire dømte blev endvidere i varierende

har en strafferamme på fængsel i indtil 6 år.

erklæringer for flere af de tiltalte.

omfang dømt til at betale erstatning til de
forurettede.

Denne bestemmelse blev indført i 2006, men er
ikke tidligere blevet anvendt. Lovbestemmelsen

Ved dommen blev to af de tiltalte idømt hen-

hjemler mulighed for en lang fænglselsstraf

holdsvis 3 år og 3 år og 9 måneders ubetinget

Kilde: Retten i Glostrup, www.domstol.dk/

netop ved overtrædelser af mere systematisk

fængsel. Hos disse to tiltalte blev der blandt

glostrup

eller organiseret karakter.
De to mænd blev også fundet skyldige i en
lang række bedragerier og i tyveri og hæleri.
Bedragerierne var begået over for vognmænd
og andre leverandører, som havde leveret containere, materiel og serviceydelser, som de to
mænd havde bestilt i falske navne til selskaber
oprettet til lejligheden på fiktive adresser.
En tredje 42-årig mand, der var ansat som
chauffør i virksomheden og foretog de fleste
aflæsninger af affald, blev fundet skyldig i
medvirken til de to mænds miljøovertrædelse.
Han blev derfor også fundet skyldig efter straffe
lovens § 196, stk. 2.
Den fjerde person, en 33-årig mand, der på
et tidligt tidspunkt i forløbet i mindre omfang
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Aflæsset affald på Salbjergvej 43 i Havdrup, Solrød Kommune

Benyt genbrugspladsen
døgnet rundt
Som noget nyt kan du aflevere affald på Hvidovre Genbrugsplads døgnet rundt. Hvidovre Kommune og
Amager Ressourcecenter (ARC) afprøver et system, hvor du kan få adgang til genbrugspladsen ved hjælp
af din mobiltelefon.
Af Marko Vrgoc Oldager,
Hvidovre Kommune

at skille sig af med affald efter normal lukketid,

genbrugspladsen på Avedøre Holme, når det

som er klokken 18.

passer dem.

Mere end 1.500 borgere og knap 200 virksom-

Den døgnåbne genbrugsplads kommer bl.a.

Opstarten har været en succes

heder har allerede tilmeldt sig selvbetjenings-

de mange bygge- og anlægsvirksomheder i

Godt 800 gange i de første 10 uger er gen-

ordningen til Hvidovre Genbrugsplads. Ordnin-

hovedstadsområdet til gode. De kan nu se

brugspladsen blevet benyttet uden for normal

gen gør det muligt for borgere og virksomheder

stort på åbningstiderne og i stedet køre til

åbningstid.
Fortsættes side 8

}

Forbud mod bisphenol A i kasseboner
Hovedparten af boner og kvitteringer er trykt

og beholdere til fødevarer, som børn under tre

godkendes af rådet og parlamentet før det

på varmefølsomt papir, såkaldt termopapir, som

år kan komme i kontakt med – og stoffet har

får virkning.

indeholder bisphenol A. Bisphenol A kan blive

siden 2011 været forbudt i sutteflasker i EU.

optaget i kroppen ved kontakt med kasseboner.

I de senere år er flere supermarkedskæder på
Forslaget var i juli til afstemning i REACH-komi-

eget initiativ begyndt at udfase brugen af kas-

Stoffet bisphenol A er bl.a. mistænkt for at

téen under EU-Kommissionen, og her var der

seboner med bisphenol A.

være hormonforstyrrende. Siden 2010 har

enighed blandt medlemslandene om, at forbyde

stoffet været forbudt i Danmark i emballage

stoffet i kasseboner. Herefter skal forbuddet

Kilde: www.mst.dk
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Fortsat fra side 7

indsender din tilmelding, til du kan benytte dig
af tilbuddet.

• I nødsituationer (strømafbrydelse, uheld mv.)
kan du benytte pladsens nødtelefon.
• Det er ikke tilladt at klunse eller fjerne affald,

Den normale åbningstid for Hvidovre Genbrugsplads er kl. 10-18. Uden for normal åbningstid

Det er gratis at benytte sig af ordningen med

genstande, materialer eller lignende fra

er det primært mellem kl. 6 og 10 og kl. 18 og

døgnåben genbrugsplads. Virksomheder skal

genbrugspladsen. Overtrædelse betragtes

22, at pladsen bliver brugt.

dog være tilmeldt sms-billet eller have årskort

som tyveri.

til ARCs genbrugspladser for at kunne bruge
ARC, som står for driften af genbrugspladsen

• Pladsen er videoovervåget

ordningen. Enkeltbillet kan ikke benyttes.
Adgangen til pladsen sker ved, at du fra dit

i Hvidovre, har i den første tid med døgnåbent
kun høstet positive erfaringer. Der har således

Husk, at du skal have et aktivt mobiltelefonnum-

tilmeldte telefonnummer foretager et opkald,

ikke været problemer med fejlsorteringer eller

mer, da det er din nøgle til pladsen.

hvorefter porten åbner. Når du er kørt ind, lukker porten igen. Efter du har afleveret affaldet,

affald, der afleveres uden for containerne.
Samtidig udtrykker brugerne stor tilfredshed

Praktiske forhold

foretager du igen et opkald, for at porten lukker

med den nye forsøgsordning.

Selvom du måske allerede kender Hvidovre Gen-

dig ud igen.

brugsplads, er der nogle ting, der er anderledes,
ARC driver genbrugspladserne i Hvidovre,

når du benytter dig af døgnåbent. Udenfor den

Du skal som altid huske at sortere affaldet. Du

Tårnby, Dragør, København og Frederiksberg.

normale åbningstid skal du være opmærksom

kan hente en sorteringsvejledning på ARCs

Hvidovre Genbrugsplads er indtil videre den

på følgende:

hjemmeside www.a-r-c.dk.

Borgere i alle fem kommuner har mulighed for

• Pladsen er ubemandet.

Hvidovre Genbrugsplads er beliggende Aved-

at tilmelde sig og få adgang uden for normal

• Adgang til pladsen foregår via det mobiltele-

øreholmen 97 på Avedøre Holme.

eneste døgnåbne plads i de fem kommuner.

åbningstid. Det samme har virksomheder fra
hele landet.

fonnummer, der er tilmeldt ordningen.
• Farligt affald fx olie, kemikalier og asbest
modtages ikke, når pladsen er ubemandet.

Ordningen kører på forsøgsbasis i et år, hvoref-

• Pressecontainere er lukkede af sikkerheds-

ter den skal evalueres. Her bliver det vurderet,

mæssige årsager – der er opstillet almindelige

om ordningen skal fortsætte og eventuelt

containere (dette gælder fx containere til

bredes ud til flere genbrugspladser.

småt brændbart og pap).
• Luk kun dig selv ind og ud af pladsen. Det

Tilmelding
For at benytte dig af døgnåben genbrugsplads,
skal du først tilmelde dig eller din virksomhed
på ARCs hjemmeside www.a-r-c.dk. Der er en
ekspeditionstid på op til 3 hverdage, fra du

er dit ansvar, at andre ikke kører med ind.
• Al færdsel sker på eget ansvar – pas godt
på dig selv!
• P ladsens ordensregler skal til enhver tid

GENBRUGSPLADSER OMKRING
KØBENHAVN MED DØGNÅBENT
Foruden Hvidovre Genbrugsplads, har følgende
genbrugspladser omkring København døgnåbent:
• Viby genbrugsplads
• Jyllinge genbrugsplads og
• Roskilde genbrugsplads
Nærmere oplysninger om anvendelsen af pladserne findes på www.karanoveren.dk.

følges.

Miljøaktivitetsbekendtgørelsen ændret
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen

4 Overfladebehandling af fritstående stålkon-

herunder kalkstabiliseringsanlæg, 4) Placering

ændret

struktioner eller andre større fritstående

og anvendelse af nedknusningsanlæg for

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse

konstruktioner.

bygge- og anlægsmaterialer, 5) Støv- eller
støjfrembringende nedrivningsaktiviteter, 6)

aktiviteter er blevet ændret. Blandt andet er
en række anmeldelsespligtige aktiviteter blevet

Tidligere skulle følgende aktiviteter anmeldes til

Ophugning af skibe, 7) Støv- eller støjfrembrin-

taget ud af bekendtgørelsen, der fra den 1. juli

kommunen inden igangsættelse: 1) Placering

gende bygningsfacadebehandling, 8) Overfla-

i år kun skal anmeldes følgende aktiviteter:

og anvendelse af asfaltanlæg, 2) Placering

debehandling af fritstående stålkonstruktioner

1 Bygge- og anlægsarbejder.

og anvendelse af anlæg for behandling af

eller andre større fritstående konstruktioner

2 Nedrivningsaktiviteter.

forurenet jord, 3) Placering og anvendelse

og 9) Støv- eller støjfrembringende bygge- og

3 Bygningsfacadebehandling.

af spildevands- eller slambehandlingsanlæg,

anlægsarbejder – i øvrigt.
Kilde: Retsinformation
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Hjælp fisken
– hold regnvandet rent
En blå fisk ved regnvandsristen skal hjælpe virksomheder og grundejere i området omkring Herstedøster
vej med at passe på vandmiljøet. Kommer der kemikalier, olie eller sæbe i regnvandskloakken, havner det
i nærmeste vandløb.
Af Glostrup Kommune,
Center for Miljø og Teknik

Bevæbnet med blå spraydåser og udskårne
fisk i pap har miljømedarbejdere fra Glostrup
Kommune denne sommer været forbi udvalgte
regnvandsriste hos virksomheder ved Herstedøstervej samt nogle af etageboligerne i Glostrup
Vestergård. Her spraymalede vi blå fisk ved
siden af ristene.
I det sydvestlige Glostrup er kloaksystemet delt i
en regn- og en spildevandskloak. Alle udendørs
vejriste fører til regnvandskloak. Herfra ledes
vandet ud i Bækrenden og videre til Store Vejle
Å og Vallensbæk Mose. De blå fisk skal hjælpe
borgere og virksomheder til at passe på, hvad
de kommer i kloakken.

Regnvandsriste er kun til regnvand

regnvand sammen i en spildevandskloak og

Glostrup. Til næste år fortsætter vi kampagnen

Ikke alle ved, at der findes to kloaksystemer i en

derfra videre til Renseanlæg Avedøre (BIOFOS),

i andre områder af kommunen, hvor der er

del af Glostrup Kommune. I Ejby, det nordlige

før det ledes ud i Køge Bugt. Fælleskloakerede

separat regn- og spildevandskloak.

Hvissinge og det sydvestlige Glostrup er der

områder er mere sårbare under skybrud, når

separatkloakeret. Det betyder, at det kun er

regnvand fylder spildevandskloakken, og får

’Hvis du er i tvivl om kloakeringen i dit område,

spildevand fra toiletter og vaske, der føres til

den til at løbe over.

så gå ind på www.glostrup.dk/kloaksystemet.
Her kan du se et kort over regn- og spilde-

renseanlæg. Regnvand fra tage, veje og belægninger føres via en separat regnvandskloak til

Kend din kloak

vandssystemet i Glostrup. På www.glostrup.dk/

nærmeste vandløb.

Det er ofte ikke ond vilje men mangel på viden,

redfisken kan du se en kort tegnefilm om, hvad

der gør, at folk hælder snavs og sæbevand i

du kan gøre for at hjælpe fiskene og naturen

Vandet i regnvandskloakken renses kun spar-

vejristen. Og ofte er det uopmærksomhed, der

i dit vandløb.

somt i sandfang og olieudskillere på dets vej

gør, at virksomheder opbevarer skrotdele, åbne

gennem vandløb, søer og moser, før det når

produkter eller farligt affald på udearealer uden

havet. Derfor er det vigtigt, at vi ikke spilder

at sikre sig mod spild. Læs mere om korrekt

olie eller kemikalier og undlader at vaske bil eller

opbevaring i forskriften på vores hjemmeside,

havemøbler ved regnvandsristen. Det kan skade

søg på farligt affald.

både naturen og vores badevand.
Derfor vil Glostrup Kommune sætte fokus på
I bymidten og den sydlige del af kommunen

regnvandskloakken med Blå Fisk-kampagnen.

er der fælleskloakeret. Her føres spildevand og

I år har vi fokuseret indsatsen i det sydvestlige

HJÆLP FISKEN
• Regnvandsristen er kun til regnvand
• Skyl snavs og sæbevand ud i toilettet eller
vasken
• Opbevar åbne produkter og farligt affald
jævnfør vores forskrift
• Aflever maling, olie og kemikalierester på
genbrugsstationen
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Vi bor og arbejder
ovenpå vores
grundvand
Både borgere og virksomheder bor oven på grundvandet,
som forsat skal være rent og derfor skal vi alle være med
til at passe på det.
Af Glostrup Kommune,
Center for Miljø og Teknik
Alle i Glostrup – og resten af Danmark – forven-

telse og beskrive, hvilke tiltag der konkret skal

tid til at finde de bedste løsninger, så vi forsat

sættes i værk – eller forsætte – for at beskytte

kan være sikker på at have drikkevand af høj

områdets grundvand. Glostrup Kommune

kvalitet.

arbejder med indsatsplanen de kommende år.
Selv om der er tid til at reagere, er det ofte ret

ter at der kommer rent vand ud af hanen, når vi
åbner den, og sådan skal det også forsat være.

De to forsyninger, der indvinder vand i Glostrup

dyrt fx at lave en ny boring, hvis der kommer

Det kræver dog en fælles indsats for at passe på

– Glostrup Forsyning og HOFOR - har nu fået

forurening i en eksisterende boring. Andre løs-

vores grundvand og holde øje med, om vandet

fornyet deres indvindingstilladelser. Tilladelserne

ninger for at opnå bedre vandkvalitet er også

har den gode kvalitet, vi ønsker og forventer.

indeholder blandt andet en række krav om, at

forbundet med store omkostninger, så det er

de to forsyninger skal overvåge vandkvaliteten

klart mest rentabelt, hvis man helt kan undgå, at

Langt hovedparten af det vand, der drikkes og

nøje – også inden vandet kommer ind på vand-

forureninger opstår. Derfor er der stor fokus på

bruges i Glostrup Kommune (og lidt af det der

værkerne. Ved at overvåge grundvandet intenst

at forebygge forureninger af jord og grundvand

bruges i København), indvindes også under Glo-

kan man i god tid se, når der opstår problemer,

– og det er her, både borgere og virksomheder

strup, og det betyder, at næsten alt det vand,

og dermed har forsyninger og myndigheder

kan gøre en forskel.

der falder i Glostrup, på et tidspunkt ender i
grundvandet. Det gør, at der skal være fokus
på alle arealer i kommunen også i erhvervs
kvartererne, så der ikke sker en forurening af
jord og grundvand.
Grundvandet i Glostrup – og det meste af
Vestegnen – er fra naturens side ikke særlig godt
beskyttet. Der er kun forholdsvise tynde lerlag
i jorden over grundvandsmagasinerne, og det
gør det nemmere for eventuelle forureninger
fra jordoverfalden at komme i kontakt med
grundvandet og dermed sprede forureningen.
Naturstyrelsen har foretaget en national kortlægning af grundvandsressourcerne i Danmark
gennem de sidste år, også på Vestegnen, som
har mundet ud i udpegninger af fx indvindingsoplande og indsatsområder. På baggrund af de
udpegede arealer, der dækker hovedparten af
Glostrup Kommune, skal hver kommune ud
arbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyt-
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HVAD KAN I SELV GØRE?
• Undgå at bruge sprøjtemidler
• Opbevar olie og kemikalier sikkert
• Opbevar affald (især flydende affald) sikkert
• Sørg for at jeres kloakker er tætte
• Led kun uforurenet regnvand til regnvandskloakker

Når Glostrup Kommune kommer på miljøtilsyn

Hvis der opstår akut spild eller uheld, så kontakt

på virksomhederne, er forebyggelse af jord- og

straks Miljømyndigheden (4323 6100) og/eller

grundvandsforurening et af de forhold, vi har

Beredskabet på 112, så uheldets omfang kan

meget fokus på. I er altid velkomne til at kon-

begrænses mest muligt og håndteres hurtigt,

takte Miljø for vejledning, hvis I har spørgsmål,

da det giver den mindste forurening.

eller I overvejer nye tiltag.

Sprøjtemidler – til bekæmpelse af ukrudt, mos
mm – er et af den type stoffer, der ofte kan
forurene grundvandet. Undgå så vidt muligt at
bruge sprøjtemidler ved pleje af virksomhedens
arealer – læs evt. mere om, hvorfor og hvordan
du undgår sprøjtemidler på hjemmesiden http://
vandigrunden.dk/
Opbevaring af kemikalier og flydende
råvarer er et andet fokuspunkt, idet spild eller
uheld med disse stoffer kan føre til forurening
af jord og grundvand. Sørg for at opbevare
disse stoffer i tætte beholdere og altid på tætte
underlag (fx beton) med opkant eller på/i spildbakker. Opbevaring kan ske både indendørs
og udendørs, men skal være overdækket, så
opsamlingskapaciteten ikke fyldes op med
regnvand og lign. Beholderne bør være hævet
over underlaget, så I hurtigt opdager, hvis der
er et spild eller en utæthed.
Flydende farligt affald (fx olieaffald eller lign.)
skal opbevares lige som kemikalier m.m. (se
ovenstående), og flydende affald kan udgøre
en ekstra risiko, da fx blanding af stoffer kan
være mere forurenende end de enkelte stoffer.
Spildevand kan også medføre forurening,
hvis det indeholder kemikalier, oliestoffer eller
andet og siver ud af kloakkerne eller måske
ledes til regnvandssystemet og videre til vandløb eller søer. Derfor skal der være fokus på at
spildevand ikke ledes til regnvandskloakker (der
kun er beregnet til uforurenet regnvand), og at
spildevandskloakkerne er tætte, så spildevandet
ledes helt til rensningsanlægget og ikke siver
ud undervejs. Inde på virksomhedens grund er
det virksomhedens eget ansvar, at kloakkerne
er tætte. Hvis I har kemikalieholdigt spildevand,
kan det være hensigtsmæssigt med en inspektion af kloakken indimellem, så eventuelle
utætheder kan opdages og udbedres.
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Glostrup Kommunes
Erhvervskonference 2016
– et kryds i kalenderen!
Glostrup Kommune gentager successen fra sidste år, og holder en erhvervskonference for virksomheder i Glostrup Kommune tirsdag den 29. november.
Erhvervskonferencen finder sted hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60 i
tidsrummet kl. 16-19.
Alle erhvervsvirksomheder i Glostrup Kommune vil modtage en invitation
med et spændende program cirka den 1. november.
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