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Miljøtilsynsberetning for 2014
Hvert år indsender Hvidovre 
Kommune en miljøtilsynsberetning 
til Miljøstyrelsen, for kommunen 
er forpligtet til at føre tilsyn med 
virksomhederne i Hvidovre. Det er 
for at sikre, at miljøbeskyttelses-
loven og de regler, der er fastsat 
efter denne lov, overholdes.

Af Helle Buus, Plan og Miljøafdelingen

Miljøtilsynets formål er at sikre, at virksom-

heder drives uden, at de giver væsentlige 

miljømæssige gener eller forurening. Ved selve 

tilsynet kontrollerer kommunen de relevante 

miljøforhold, hvilket kan omfatte støjforhold, 

spildevandsforhold, affaldshåndtering, luft-

forurening, jordforurening samt forurening af 

grund- og overfladevand. 

Miljøtilsynsberetningen er kommunens doku-

mentation over for Miljøstyrelsen om, at de krav 

til tilsynsfrekvenser og tilsynsmål, som er fastsat 

i miljølovgivningen, er overholdt, og at kommu-

nen dermed har levet op til sine forpligtelser.

Tilsynsindsats i 2014
I dette års Miljøtilsynsberetning kan du læse, 

at Hvidovre Kommune sammenlagt har 151 

tilsynspligtige virksomheder. Tilsynspligtige 

virksomheder skal regelmæssigt have tilsyn 

og efter en bestemt tilsynsfrekvens. Af disse 

virksomheder har 64 haft tilsynsbesøg.

Endvidere kan du læse, at der er registreret 

1.196 andre virksomheder og anlæg. De er ikke 

tilsynspligtige, men kan få et tilsyn som følge af 

fx klager fra borgere, nabovirksomheder, eller 

hvis virksomheden selv ønsker det. Af disse 

har sammenlagt 17 virksomheder haft besøg 

af kommunen.

Tilsynskampagner
I Miljølovgivningen står der, at kommunen, ud 

over de almindelige tilsyn, skal gennemføre to 

tilsynskampagner om året.  

 

I 2014 har kommunen derfor lavet en kampag-

ne sammen med de øvrige Vestegnskommuner 

over for jern- metal og maskinværksteder, og 

der er lavet en olieudskillerkampagne, hvor 

olieudskillere på udvalgte virksomheder er 

blevet tæthedsprøvet. 

 

Ved jern, metal og maskinværkstedskampagnen 

fik 13 værksteder et tilsynsbesøg og ved olieud-

skillerkampagnen fik 9 virksomheder tætheds-

prøvet deres olieudskillere. De 2 kampagner blev 

omtalt i forrige nummer af Miljøavisen.

 

Den samlede indsats
Hvidovre Kommune har til fulde opfyldt sin 

tilsynsforpligtelse for 2014. Tilsynsfrekvenser og 

tilsynsmål er opfyldt og de to tilsynskampagner 

er gennemført. I alt besøgte kommunen 81 virk-

somheder og i 17 tilfælde blev der konstateret 

forhold, som gav anledning til en håndhævelse. 

I forbindelse med håndhævelser følges der ef-

terfølgende op på, at virksomheden får bragt 

forholdet i orden. 

Læs mere
Hvis du vil læse Miljøtilsynsberetningen for 

2014, så kan du gå ind på www.hvidovre.dk 

under Erhverv.
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Hvis miljøuheldet sker
Forhåbentligt får du aldrig brug 
for i praksis at skulle ringe 112, 
men hvis uheldet er ude, skal du 
vide, hvad du skal gøre.

Af Sanne Bagge Petersen og Karen Damsgaard,  
Plan- og Miljøafdelingen

Noget af det vigtigste ved akutte miljøuheld 

er, at der foretages en hurtig begrænsning 

af udbredelsen af forureningen. Begrænses 

udbredelsen, begrænses skaderne også. Hvis 

uheldet sker på jorden, kan det forurene jor-

den, og nogle stoffer kan sive ned og forurene 

vores grundvand. Hvis uheldet sker på en vej, 

gårdsplads eller lignende, kan forureningen 

ende i kloakken.

To slags kloakker
I Hvidovre Kommune er der forskel på kloakker-

ne. Der er spildevandskloakker, hvor spildevan-

det ledes til BIOFOS’s renseanlæg (Avedøre og 

Damhusåen), og så er der regnvandskloakker, 

hvor overfladevandet løber direkte til Fæstnings-

kanalen, Harrestrup Å, Kalveboderne, kanalerne 

på Avedøre Holme eller Køge Bugt. 

På renseanlæggene foretages rensningen bl.a. 

ved hjælp af bakterier, der nedbryder stofferne 

i spildevandet. Disse kan til en vis grad nedbry-

de spildte miljøfremmede stoffer, men i store 

mængder kan miljøfremmede stoffer sænke 

eller stoppe de biologiske processer og medføre, 

at der løber urenset spildevand ud i Køge Bugt. 

Hvis uheldet sker ved en regnvandskloak, er 

der direkte forbindelse mellem forureningen 

Fortsættes side 4 }

TILSYNS-
FREKVENS
I ÅR

VIRKSOMHEDSTYPE VIRKSOM-
HEDER
I ALT

BESØGTE 
 VIRKSOM-

HEDER

TILSYNS- 
INDSATS 

I %

TILSYNS- 
KRAV 
I %

1-3

*IED- listevirksomheder 3 1

52 40Øvrige listevirksomheder 16 9

Samlet indsats 19 10

1-6

Bilag 1 53 25

41 25

Autoværksteder 72 25

Renserier 2 1

Husdyrbrug med
over 3 dyreenheder

5 1

Samlet indsats 132 54

Ingen §42-virksomheder 1196 17 Ingen krav

*IED-listevirksomheder er virksomheder, der er omfattet af Industriel Emissions Direktivet, der vedrører særligt forurenende virksomheder

TILSYNSPLIGTIGE VIRKSOMHEDER
IED- og øvrige listevirksomheder er omfattet af 
Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og skal have en 
miljøgodkendelse.  De har en tilsynsfrekvens på 1-3 
år, og der skal føres tilsyn med mindst 40 % af disse 
virksomheder hvert år. 
 
Virksomheder omfattet af branchebekendtgørelse om 
autoværksteder, branchebekendtgørelse om renserier, 
bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen og dyrehold 
omfattet af bekendtgørelsen om erhvervsmæssige 
dyrehold har en tilsynsfrekvens på 1-6 år, og for at 
tilsynsmålet er opfyldt for dem, skal der føres tilsyn 
med mindst 25 % af virksomhederne hvert år. 

IKKE TILSYNSPLIGTIGE VIRKSOMHEDER
§ 42 virksomheder er kommunens øvrige virksomhe-
der, og de reguleres efter § 42 i miljø beskyttelsesloven 
og efter lokale forskrifter.

Oversigtsskema fra Miljøtilsynsberetningen:

} Fortsat fra side 2



og recipienterne (vandløb, sø eller hav). Når de 

miljøfremmede stoffer ender i recipienterne, 

kan de gøre stor skade på plante- og dyrelivet.

Miljøuheld på Avedøre Holme
Hvidovre Kommune får jævnligt opringninger 

om utilsigtede udledninger til regnvandssyste-

met, som giver anledning til synlig forurening 

af åer, søer eller kanaler.

Kanalerne på Avedøre Holme blev i marts 

ramt af forurening med diesel eller fyringsolie, 

som lagde sig som en film på kanalerne i hele 

deres udstrækning. Olie som ledes til regn-

vandskloakkerne på Avedøre Holme er svær 

at opsamle, da der ikke er nogen olieudskiller 

på regnvandsudløbene til kanalerne. Når først 

olien er ude i kanalerne lægger den sig som en 

film på overfladen. Filmen er så tynd, at den 

ikke kan pumpes op med en slamsuger. Det har 

derfor ikke været muligt at opsamle olien, som 

vil kunne ses på kanalerne i en længere periode. 

Forureningen er problematisk, da den kan påvir-

ke både dyre- og planteliv i kanalerne. Der lever 

en del fugle ved kanalerne, og den sjældne og 

fredede Grønbrogede Tudse er også at finde i 

kanalerne. Desuden er der alt det, vi ikke ser 

– fisk, insekter og alt det andet krible krable.

Olien vil blive nedbrudt over tid, men nedbryd-

ningen vil undervejs have en negativ effekt på 

dyrelivet i kanalerne, da nedbrydningen bruger 

ilten i vandet, som er nødvendig for, at der kan 

leve insekter og fisk. 

Det er derfor vigtigt, at vi undgår disse situa-

tioner, hvor miljøfremmede stoffer udledes til 

regnvandskloakkerne, og husk at bortskaffelse 

af olie eller andre kemikalier ikke må ske til 

kloakken. Disse skal i stedet afleveres korrekt 

som farligt affald for eksempel på Genbrugs-

stationen.  

Ring efter hjælp
Når der sker et miljøuheld, skal du ringe efter 

hjælp på 112. Beredskabet vil som det første, 

når det ankommer til ulykkesstedet, sørge for 

at begrænse forureningen. Ring hellere en gang 

for meget (eller for hurtigt) end en gang for lidt 

(eller for langsomt).

Enhver der forårsager forurening eller konsta-

terer forurening, skal desuden hurtigst muligt 

underrette Plan- og Miljøafdelingen i Hvidovre 

Kommune. 

Kontakt
Hvidovre Kommune

Plan- og Miljøafdelingen

Tlf. 3639 3639

E-mail miljo@hvidovre.dk

} Fortsat fra side 3

Kan din virksomheds miljøtiltag eller energibesparelser 
inspirere andre virksomheder i Hvidovre Kommune?
I Miljøavisen vil vi gerne have gode historier om lokale virksomheder, 

der arbejder aktivt med klima, miljø og energi. Derfor hører vi gerne fra 

virksomheder, der har gennemført miljøtiltag eller energibesparelser. 

Virksomhedens gode erfaringer og idéer kan nemlig være med til at inspi-

rere andre virksomheder til at gennemføre lignende tiltag eller projekter. 

Det foregår sådan, at en skribent fra Miljøavisen besøger virksomheden. 

Vi laver et lille interview og tager nogle billeder til artiklen. 

Er det noget for dig? 
Så kontakt Plan- og Miljøafdelingen på mailen miljo@hvidovre.dk
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Kalkmørtel er vejen frem
Det skal være slut med cement i dansk nybyggeri! I hvert fald hvis det står til virksomheden KALK 
A/S, der producerer mørtel til 100 % genanvendelse. En Cradle to Cradle certificering skal sikre et 
produktsortiment, der kan genanvendes igen og igen til gavn for mennesker og miljø.

Af Sara Jörn, cradlepeople,  
redigeret af Maria Brix Balle, Greve Kommune

Kalk, vand og sand. Det er alt, hvad mørtelpro-

dukterne fra KALK A/S består af, og det giver 

mange fordele, fortæller Rasmus Jørgensen, 

direktør i Kalk A/S.

- Boliger bygget med kalkmørtel er langt mere 

holdbare og lettere at reparere. Der er ingen 

afgasning, hvilket er godt for indeklimaet, og i 

forhold til cement er kalkmørtel langt nemmere 

at fjerne fra murstenene, uden at de knækker, 

oplyser Rasmus Jørgensen. Et cementfrit byggeri 

åbner derfor muligheden for genanvendelse af 

såvel mursten som mørtel.

Sammen med Hans Holmstrøm, administrativ/

teknisk chef i Kalk A/S, er Rasmus Jørgensen 

i gang med at gøre arkitekter, entreprenører 

og håndværkere rundt om i hele Norden op-

mærksomme på mulighederne i kalkmørtel i det 

byggede miljø. – Tiden er kommet til at bruge 

kalkmørtel i nybyggeriet, hvor cementmørtel i 

dag er det dominerende produkt. Vi vil være 

med til at skabe bedre bygninger, som vi i frem-

tiden ønsker at bevare, og samtidig vil vi blive 

bedre til at restaurere eksisterende bygninger 

nænsomt og bæredygtigt. Produkter der bidra-

ger til, at bygningerne bliver fleksible, åndbare 

og ressourceeffektive, siger Rasmus Jørgensen.

En lukket cyklus
Egentlig har virksomheden altid været bæredyg-

tig, da produkterne består af rene og naturlige 

råmaterialer. Da produkterne er baseret på kalk, 

hvilket er et rent råstof, så indgår nogle af kom-

ponenterne allerede i et biologisk kredsløb, hvor 

de kan nedbrydes og føres tilbage til naturen. 

Visionen er, at produkterne også skal indgå i en 

teknologisk cyklus, hvor de kan renoveres, gen-

anvendes og forbedres, så de kan indgå i nye 

produkter. På den måde er der ikke behov for 

at indvinde så meget af kalken i undergrunden, 

og samtidig vil vi spare energi til produktion og 

transport af nye produkter.

– Innovation er ikke bare et spørgsmål om at 

opfinde nye tallerkner. Det er et spørgsmål om 

at se de nye anvendelsesmuligheder, der er for 

produkterne, og det arbejder vi løbende på, 

siger Hans Holmstrøm.

Blandt andet har KALK A/S i samarbejde med 

virksomheden ‘Gamle Mursten’ taget initiativ til 

at udvikle kalkmørtler lavet af brugte kalkmørt-

ler fra nedtagne huse.

-Vi skal til at genanvende den nedbrudte mørtel 

i vores produkter, for med den nye mørtel kan 

vores produkt genanvendes 100 %, fortæller 

Hans Holmstrøm.

Og umiddelbart ser det ud til, at satsningen 

ikke bare miljømæssigt, men også økonomisk 

har været frugtbar. Vi tror stadig på det, og  

det gør kunderne også, afslutter Hans Holm-

strøm.

” Tiden er kommet til at bruge kalkmørtel  
  i nybyggeriet, hvor cementmørtel i dag  
er det dominerende produkt
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Nu må virksomheder selv 
 genanvende emballage 

Af Signe Termansen,  
Miljøavissamarbejdet

De seneste år har flere virksomheder vist in-

teresse for at lave tilbagetagningsordninger 

for deres emballage, så de kan genanvende 

den. Det er der nemlig både penge og miljø 

i. Virksom hedernes interesse har givet Miljø-

minister Kirsten Brosbøl anledning til at ændre 

affaldsreglerne.

”Jeg vil ikke spænde ben for initiativer, der 

både kan spare virksomhederne for udgifter til 

nye materialer og mindske presset på klodens 

sparsomme ressourcer,” siger hun i en presse-

meddelelse fra Miljøministeriet.

En kaffekapsels livscyklus
Én af de virksomheder, der var med til at sætte 

skub i lovgivningen, er kaffeproducenten Nes-

presso. Virksomhedens kaffe kommer i små 

aluminiumskapsler, og de er oplagte at genan-

vende, da aluminium med den rette behandling 

kan genanvendes i det uendelige. Genanvendel-

sen kræver tilmed kun 5 % af den energi, det 

kræver at udvinde aluminium ud fra naturen. I 

praksis fungerer Nespressos ordning sådan, at 

forbrugerne afleverer deres brugte kaffekapsler 

til et af de over 30 opsamlingspunkter i landet. 

Herefter bliver kapslerne omsmeltet og kan 

bruges til nye produkter. 

Fra genanvendt pap til produkt
Ud over Nespresso er der flere virksomheder, 

der har genanvendelse på virksomhedsplanen. 

Én af dem er IKEA. I deres varehuse sker det 

indimellem, at kunderne efterlader emballagen, 

inden de bringer varerne hjem. Den efterladte 

emballage indsamles og sorteres til genanven-

delse. Størstedelen er pap, som kan blive til ny 

emballage og produkter såsom kasser, æsker 

og kontorartikler. 

”Vi stræber efter at gøre så meget som muligt 

med så få ressourcer som muligt. Jo mere vi 

genanvender, jo mindre er presset på naturens 

ressourcer. Det giver både miljømæssigt og 

økonomisk rigtig god mening,” siger miljøchef 

Jonas Engberg til spørgsmålet om, hvorfor IKEA 

genanvender emballagen.

Bedre bundlinje
IKEA arbejder også med genanvendelse og 

cirkulær økonomi bredere set. I virksomhedens 

nuværende drift og produktion bliver defekte 

produkter repareret, restprodukter genbrugt, og 

der sorteres i gennemsnit ca. 90 % af affaldet i 

varehusene. Det har haft den effekt, at der på 

fire år er sparet 5,9 millioner kr. på de samlede 

årlige affaldsudgifter i Danmark. For hvert ton 

pap IKEA sorterer, sparer virksomheden ca. 

500 kr., hvorimod det koster omkring 500 kr. 

for hvert ton usorteret affald, der brændes af. 

Jonas Engberg understreger, at arbejdet med 

genanvendelse og cirkulær økonomi ikke blot 

er et miljøtiltag. Det handler om at bruge sine 

ressourcer optimalt, og det hænger derfor 

uløseligt sammen med det at drive forretning: 

Ændret lovgivning gør det muligt for 
virksomheder at bruge emballagen fra 
deres egne produkter igen og igen. 

”Hvis vi ikke sparer på de ressourcer, vi har 

brug for, ødelægger vi vores egen forretning på 

sigt. Ved at genanvende emballage får vi færre 

omkostninger, både fordi vi mindsker vores 

affaldsmængde, ikke skal bruge penge på nye 

materialer og er med til at reducere priserne på 

råmaterialer,” forklarer han.

Kom i gang
Når man som virksomhed skal genanvende 

sin emballage, skal man opfylde de regler, der 

står i affaldsbekendtgørelsen, og herunder skal 

man, inden man går i gang med at tilbagetage 

den brugte emballage, anmelde ordningen til 

Miljøstyrelsen. For nyligt er det desuden også 

blevet lovligt at tilbagetage brugte produkter, 

eventuelt sammen med emballagen.

Kassen fra IKEA’s nye serie  
FJÄLLA er lavet i 80 % genbrugspap,  
som blandt andet stammer fra tidligere emballage.  Copyright: IKEA

FAKTA OM LOVGIVNINGEN: 
•  Fra april 2014 blev det lovligt for virksomhe-

der at lave tilbagetagningsordninger for deres 
produkter med henblik på genanvendelse. 

•  Den 19. december 2014 ændrede Miljømi-
nister Kirsten Brosbøl den nye lov til også at 
inkludere emballage. 

•  Virksomheder skal anmelde ordningerne til 
Miljøstyrelsen, inden de går i gang med at 
tage deres produkter eller emballage retur. 

•  Virksomheder skal altid sikre, at deres genan-
vendelige affald frasorteres til genbrug eller 
genanvendelse.
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Hvordan bygger man 
 bæredygtigt?

Af Ole Lützen, Miljøavissamarbejdet

Byggeri og drift af bygninger belaster miljøet 

væsentligt, men der har manglet retningslinjer 

for, hvornår et byggeri er bæredygtigt. Med 

Energistyrelsens to nye beregningsmodeller og 

en publikation om bæredygtigt byggeri, er der 

nu skabt et grundlag for at vurdere et byggeri 

langsigtet i forhold til miljø og økonomi. 

Vejen til et styrket byggeri 
Beregningsmodellerne er en del af regeringens 

strategi for byggeri i Danmark. Strategien 

hedder Vejen til et styrket byggeri i Danmark, 

og blev lanceret i november 2014. Der er fem 

hovedindsatsområder:  

• Kvalitet i reguleringen af byggeriet 

• Styrket konkurrence i byggeriet

• Effektivt offentligt byggeri

• Vækst på tværs af værdikæden 

• Bæredygtigt byggeri 

Bæredygtigt byggeri er det område, hvorunder 

modellerne er udviklet.

Ressourceforbruget skal ned
Baggrunden for udvikling af modellerne kan 

findes i den befolkningstilvækst, der forventes 

globalt inden for de næste ti til tyve år. Samtidig 

forventes den globale middelklasse at vokse 

med omkring tre milliarder mennesker frem til 

2030. Det medfører et stort behov for at øge 

antallet af bygninger i verden.

Energistyrelsen har udviklet 
to beregnings modeller om 
bæredygtigt byggeri. Ved hjælp af 
dem er det nu muligt at vurdere 
et byggeris langsigtede virkninger 
både med hensyn til miljø og 
økonomi. Sådanne modeller 
har  længe været efterlyst af 
byggebranchen.

Derfor er det efter regeringens opfattelse 

nødvendigt at udvikle bæredygtige og konkur-

rencedygtige løsninger for byggeriet, så sam-

fundet ikke i fremtiden står med unødvendige 

omkostninger og store miljøproblemer på grund 

af overforbrug af ressourcer.

Byggeriet er ressourcekrævende
Byggesektoren tegner sig for 40 % af det samle-

de materialeforbrug på verdensplan og bidrager 

på europæisk niveau med 20 til 35 % af de 

vigtigste negative klima- og miljøpåvirkninger, 

herunder CO2- udledning, forsuring, nærings-

belastning, vandforbrug og affaldsgenerering.

Beregningsmodel for 
 miljøpåvirkninger – LCAbyg
Til støtte for miljøvurderingerne har Energisty-

relsen lanceret LCAbyg (LCA: Life Cycle Assess-

ment), som er et livscyklusberegnings-værktøj. 

Med LCAbyg kan et byggeris miljøprofil og 

ressourceforbrug beregnes. Informationer 

om bygningsdelene og eventuelt bygningens 

energiforbrug skal tastes ind. Værktøjet tager 

sig automatisk af livscyklusberegningerne og 

samler resultaterne i en rapport. 

De miljøpåvirkninger, der indgår i beregnin-

gerne, opstår i hovedtræk i forbindelse med 

fremskaffelse af råvarer, produktion af bygge-

materialer, energi- og ressourceforbrug ved 

drift og vedligehold samt ved bortskaffelse 

og  genanvendelse af bygningsdele og bygge-

materialer.

Beregningsmodel for  totaløkonomien 
– LCCbyg
Energistyrelsen forudsætter, at hvis et byggeri 

skal være økonomisk bæredygtigt, skal der 

være balance mellem omkostninger og opnået 

kvalitet over bygningens levetid, men også den 

værdiskabelse, som bygningerne kan med-

føre – både i byggefasen og i driftsfasen - skal 

indregnes.

Til støtte for de økonomiske beregninger har 

Energistyrelsen udviklet et beregningsværktøj 

kaldet LCCbyg (LCC: Life Cycle Costing). 

Med en totaløkonomisk beregning af byggeriets 

levetidsomkostninger bliver bygherren ifølge 

Energistyrelsen i stand til at vælge de løsninger, 

som på lang sigt giver den bedste balance mel-

lem investering og kvalitet i forhold til anlæg, 

drift, renovering, energiforbrug m.m.

Find modellerne på www.ens.dk
Begge beregningsmodeller ligger frit tilgæn-

gelige på Energistyrelsens hjemmeside og vil 

blive videreudviklet i løbet af 2015. Der er også 

udarbejdet en tilhørende installationsguide 

og brugervejledning, som detaljeret beskriver, 

hvordan værktøjet anvendes. Derudover findes 

også en ny vejledning om bæredygtigt byggeri.

Eksempel på global opvarmning for et typisk parcelhus fordelt på 
materialer og driftsenergiforbrug opført efter henholdsvis det gældende 
bygningsreglementskrav (BR 2010), lavenergiklasse 2015 (LE 2015) og 
bygningsklasse 2020 (BK 2020).Beregnet for en periode på 50 år.



Kort nyt
Energieffektivisering i virksomhederne
Af landets 98 kommuner har 62 kommuner 

energispareaktiviteter, der retter sig mod er-

hvervslivet. Energistyrelsen har i samarbejde 

med Det Økologiske Råd undersøgt, hvilke - og 

hvor mange - aktiviteter kommunerne har i 

forhold til energieffektiviseringer i erhvervs-

virksomheder.

Af landets 98 kommuner har 18 kommuner 

flere målrettede typer af aktiviteter. 26 arbej-

der systematisk med udvalgte aktiviteter, 18 

har sporadiske aktiviteter, mens 36 kommuner 

fortæller, at de ikke har aktiviteter rettet mod 

erhvervsvirksomheder i forhold til energieffek-

tivisering. Aktiviteterne omfatter en bred vifte  

af initiativer som fx tilbud om energirådgivning, 

informationsmøder, etablering af erfa-netværk, 

udvikling af værktøjer, kampagneaktivitet m.m.. 

Undersøgelsen peger på, at aktivitetsniveauet 

generelt er højest i hovedstadsområdet og i de 

store kommuner.

Kilde: Energistyrelsen, http://www.ens.dk

Billigere elektricitet fra solceller 
Ifølge Energistyrelsen ventes produktionsom-

kostningerne på solcelleanlæg at falde med 

godt 40 procent hen mod 2030. Anlæggene 

bliver mere effektive, samtidig med at de bliver 

billigere at producere. Det vurderes, at 1 kWh 

vil falde fra omkring 55-60 øre i 2015 til om-

kring godt 30 øre i 2030, og at prisen vil falde 

yderligere til omkring 25 øre hen mod 2050.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Elektronik bliver fri for skadelige ftalater 
EU forbyder nu fire skadelige ftalater i elektronik 

efter en intensiv arbejdsindsats fra dansk side. 

Forbuddet træder i kraft i 2019 og gælder for 

alt elektronik.

De fire ftalater er klassificerede som repro duk-

tionstoksiske 1B. Det betyder, at de kan skade 

fertiliteten og er mistænkt for at skade det 

 ufødte barn. I 2007 udgjorde ftalater i kabler  

og ledninger en sjettedel af den samlede mæng-

de af ftalater i produkter på det europæiske 

marked.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Øgning af eksporten af energiteknologi med mere end 10 procent  
Danske virksomheder, der producerer energi-

teknologi, eksporterede sidste år mere end no-

gensinde tidligere. I alt blev der eksporteret for 

74,4 milliarder kroner. Det er en stigning på 

10,7 procent i forhold til året før. Det er spe-

cielt eksporten af grøn energiteknologi, der er 

i vækst. Til sammenligning steg den samlede 

vareeksport med 0,6 procent.

 Kilde: Energistyrelsen, http://www.ens.dk

Lovstof i høring:
Ny bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 
Miljøstyrelsen har sendt et udkast til ny bekendt-

gørelse om anvendelse af restprodukter, jord 

og sorteret bygge- og anlægsaffald i høring. 

Ændringen i forhold til den gamle bekendt-

gørelse vedrører især regler for håndtering af 

PCB-holdigt byggeaffald. Der er høringsfrist 

den 30. juni 2015. Materialet findes på http://

hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/52518.
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Nyt netværk for  
mindre virksomheder
Nu etablerer Hvidovre Kommune et nyt netværk for mindre virksomheder. Flere undersøgelser 
viser, at det ofte er virksomheder med færre end ti ansatte, der skaber nye arbejdspladser, og 
hvis virksomheden oven i købet har en god dialog med kommunen, er vejen banet for vækst. 
Med et netværk, hvor borgmester Helle Adelborg er vært, kommer virksomheder og kommunen 
tættere på hinanden.

Af Kåre Bitsch, Plan- og Miljøafdelingen

Allerede stor interesse  
fra virksomhederne
Flere virksomheder har på forhånd vist interesse 

for at være med, og har budt ind med deres 

idéer til netværket. Nogle har foreslået emner 

som ledelse, it og ny lovgivning. Virksomhe-

derne vil også gerne udveksle erfaringer med 

hinanden, og flere ønsker at få bedre kendskab 

til kommunen. Alt i alt et godt grundlag at 

bygge et netværk på. 

Det gode samarbejde med de lokale virksom-

heder er netop et af temaerne i Hvidovres 

erhvervspolitik 2015-2018. Og fordi erhvervs-

netværk er en rigtig god måde at komme til 

at tale med hinanden på, lægger det også 

grundstenen til fremtidigt samarbejde. Både 

mellem kommunen og virksomhederne, og 

virksomhederne imellem.

Virksomhederne tages med på råd
Kommunen har allerede etableret Hvidovre 

Erhvervsklub for virksomheder med flere end 

20 ansatte. Og det er med erfaringer herfra og 

fra netværket Under Uret, at der nu etableres et 

nyt netværk for Hvidovres mindre virksomheder 

med op til 20 ansatte. De tidligere erfaringer 

viser, at det er en rigtig god idé at involvere 

virksomhederne i planlægningen af netværk-

saktiviteterne. De skal tages med på råd. For 

kun på den måde kan man sikre, at temaer, 

debatter og vinkler til møderne er aktuelle og 

relevante for virksomhederne. Derfor er flere 

virksomheder allerede blevet interviewet, og 

de vil løbende blive involveret i planlægningen 

af møderne.

Vil vise hvad kommunen kan tilbyde
Målet med netværket er altså at skabe en 

platform, hvor virksomhedsledere/-ejere kan 

netværke med hinanden, dele erfaringer og få 

ny inspiration. Med netværket opbygges tillid, 

og relationerne bliver styrket til kommunen, 

men også til andre virksomheder. Samtidig skal 

netværket øge kendskabet til de muligheder, 

som findes i kommunen bl.a. gratis, nem og 

hurtig jobservice. Netværket kan derfor blive 

et led i at styrke og optimere virksomhedernes 

eget virke.

Afviklingen af møderne
Borgmesteren er vært for netværket, og der vil 

blive holdt 3-4 møder årligt. Netværksmøderne 

vil foregå både på virksomheder og i kommu-

nens lokaler. Det første møde afholdes torsdag 

den 18. juni 2015. Information om netværket 

og det første møde vil blive lagt på kommunens 

hjemmeside under erhverv fra den 20. maj, og 

vil blive annonceret i Hvidovre Avis. Samtidig 

sendes invitation på mail til virksomhederne. 

Hvis du som virksomhedsleder/ejer har forslag 

til relevante temaer eller specifikke emner, hø-

rer vi meget gerne fra dig.  Du kan sende din 

idé til miljømedarbejder Kåre Bitsch på mail:  

zkb@hvidovre.dk
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Danadko Automobiler A/S 
 bliver grønnere
Danadko Automobiler A/S på Gungevej i Hvidovre er i gang med en række initiativer, der vil 
medføre forbedringer for miljøet, bedre arbejdsprocedurer og god service overfor kunderne. 
Sideløbende indleder virksomheden et program for medarbejdernes sundhed.

Af Ole Lützen, Miljøavissamarbejdet

Danadko Automobiler A/S har eksisteret i 

Hvidovre i omkring 30 år. De sidste ca. 20 år 

har virksomheden ligget på sin nuværende 

placering på Gungevej. Det er Lars og Joan 

Stendal, der ejer virksomheden. Der er 19 an-

satte, og virksomheden har tre hovedaktiviteter: 

værksted for pladearbejde, mekanisk værksted, 

og et fejlfindingsværksted. Virksomheden er 

certificeret til fejlfinding og reparation af diesel-

motorer. Virksomheden er desuden certificeret 

efter standarden KS 2000, der står for kvali-

tetssikring af karrosseriarbejde (pladearbejde). 

Krav til og retningslinjer for standarden er ved 

at være indarbejdet, og giver efter Lars Stendals 

opfattelse virksomheden væsentlige fordele 

med hensyn til systematik og ensartethed i ar-

bejdet, samtidig med at arbejdet i hvert enkelt 

tilfælde kan dokumenteres præcist.  

Belysning
På virksomheden er der i alt 254 lysstofrørs-

armaturer. I dem skal der monteres LED-lyskilder. 

De fleste armaturer kan – efter små modifika-

tioner – anvendes direkte til LED–lyskilderne. 

Omkring 30 armaturer skal dog udskiftes. Der er 

beregnet en tilbagebetalingstid på 18-19 måne-

der for investeringen i de nye lyskilder. Herefter 

får virksomheden fordel af den fulde besparelse 

ved ombytningen. Besparelsen ved at skifte til 

LED-lyskilder er kr. 4.000,- om året estimeret ud 

fra den beregnede tilbagebetalingstid.

  

Opvarmning
Virksomheden opvarmes for en stor dels ved-

kommende med kondenserende gaskedler, så 

energien i gassen udnyttes bedst muligt. Det 

overvejes at installere en varmepumpe i en 

afdeling af virksomheden, men vurderingen af, 

om dette er rentabelt, er endnu ikke afsluttet. 

Ved udskiftning af cirkulationspumper, bliver 

der installeret de mest energibesparende typer. 

Virksomhedens ventilationsanlæg har genvin-

ding af varmen, og ca. 84 procent genvindes.

Lånebiler og el-cykler
Danadko Automobiler A/S har tæt på 40 

lånebiler i form af varevogne og personbiler. 

For nylig har virksomheden indkøbt tre el-biler 

- en varevogn og to personbiler - til brug som 

lånebiler for kunderne.
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Hvis kunderne finder det mere praktisk at cykle, 

kan man låne en af virksomhedens kundecykler 

– almindelige såvel som el-cykler.

El- og hybridbilværksted
Virksomheden rummer også et værksted til el- 

og hybrid biler. Der er opsat ladestandere, og 

virksomheden har uddannede teknikere, som 

er klar til at foretage serviceeftersyn og repa-

ration på elbiler og hybridbiler. Etableringen af 

værkstedet for reparation af el- og hybridbiler 

ses af Lars Stendal som en væsentlig del af 

fremtidssikringen af virksomheden.

Danadko har udlejet nogle lokaler til firmaet 

Det Elektriske Autohus. Det er to unge iværk-

sættere, der har fundet nye veje til at blive 

el-bil ejer på. De sælger og hjemtager gode, 

”brugte” el-biler; dét gør det mere økonomisk 

rentabelt at blive ejer. Virksomheden ser frem 

til et samarbejde med Det Elektriske Autohus 

om vedligeholdelse og reparation.

Sundhedsprogram
Arbejde med reparation af biler er anstrengende 

for kroppen; der er mange belastende stillinger, 

fx når man bøjer sig ind over motoren. For at 

modvirke, at der sker skader på kroppen, tilby-

der virksomheden medarbejderne instruktion i 

og træning med elastikker. Også på madområ-

det tilstræber virksomheden, at medarbejderne 

får en sund kost. Der indsamles forslag til, 

hvilket pålæg m.m., der skal indkøbes til kanti-

nen, og indkøbene består af ernæringsrigtige 

produkter.

Danadko har søgt og fået støtte til sundheds-

projekterne hos Forebyggelsesfonden, der har 

givet tilskud i tre måneder under implemente-

ringen af projekterne. 

LEAN
Virksomheden har gennem LEAN systemati-

seret og standardiseret arbejdsgangene. LEAN 

betyder slank eller trimmet, og står kort fortalt 

for en arbejdskultur, hvor der skal være system 

og orden i tingene, hvor der kun anvendes de 

nødvendige materialer, og hvor der til stadighed 

optimeres.

Der er sat en opslagstavle op med angivelse af 

medarbejdernes faste ansvarsområder og de 

løbende opgaver. LEAN har medført, at ansvaret 

for mange funktioner nu er blevet lagt ud til 

medarbejdere. Det gør arbejdet mere dynamisk, 

og alle ved, hvad de har ansvaret for.

Affaldshåndtering
Affaldsindsamlingen er blevet standardiseret, 

og der er blevet sat affaldsbeholdere op, hvor 

der erfaringsmæssigt er brug for dem. Der står 

altid 3 beholdere til henholdsvis pap, metal og 

andet affald samlet.

Olieprodukter
Olieprodukter opbevares på en rist over en 

epoxybehandlet fordybning i betongulvet. Even-

tuelle spild vil løbe ned i fordybningen, hvorfra 

det kan tages op, uden at det bliver spredt til 

andre områder.   

Systematik i værkstederne
Mindre reservedele er opbevaret samlet på faste 

pladser i værkstedet, og alt forbrug scannes 

ind på stedet.

Reservedele til karrosseriarbejde samles - efter-

hånden som de modtages – i separate metal-

bure til hver enkelt bil. Herved er der overblik 

over delene, og de skal ikke hentes forskellige 

steder under arbejdet.

Miljøinitiativerne i virksomheden startede for et 

par år siden, og direktør Lars Stendal siger, at 

han til dels har fået ideerne til initiativerne på 

energiområdet i forbindelse med installationer 

i sit private hus. Det kræver en ankerperson at 

sørge for, at de mange initiativer implemen- 

teres, udvikles og vedligeholdes. Nogle af 

arbejdsområderne er Birgit Bak Søderholm en 

del af. 
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Ny medarbejder
Asser
Jeg har siden påske 2015 været ansat i Plan- og 

Miljøafdelingen som teamleder for Miljø i Hvid-

ovre Kommune. Oprindeligt er jeg uddannet 

miljøgeograf fra Roskilde Universitet.

Jeg kommer fra en stilling som projektleder og 

miljømedarbejder i Roskilde Kommune (7½ år). 

Inden da var jeg en kort tid i Køge Kommune og 

5 år i Rødovre Kommune, hvor jeg også arbejde-

de med miljø. Mine faglige kernekompetencer 

er indenfor virksomhedsområdet, dvs. tilsyn, 

miljøgodkendelser, spildevandstilladelser samt 

regulering af støj, røg og møg. Derudover har 

jeg bl.a. været projektleder for ”Forbedring af 

spildevandsforholdene på og omkring Roskilde 

Dyrskueplads (Festivalen)”.

I Hvidovre Kommune skal jeg – ud over at 

fungere som teamleder – arbejde med spilde-

vandsplanen, klimatilpasning og vandplanerne. 

Derudover vil miljøtilsyn, miljøgodkendelser og 

tilladelser i forbindelse med virksomhedernes 

miljøforhold fortsat være en del af mine opga-

ver. Jeg kommer derfor til at have kontakt med 

en del virksomheder, og jeg ser frem til vores 

dialog og samarbejde for at skabe gode prak-

tiske miljøløsninger der fungerer i dagligdagen 

ude på virksomhederne, og som samtidig sikrer 

gode miljømæssige forhold i vores omgivelser.




