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Miljøafdelingen

Anledning:

Miljøstyrelsens tilsynstema er i 2011 ”Opbevaring og håndtering af farligt
affald”. Brøndby Kommune har i efteråret 2010 fået vedtaget en kommunal
forskrift for ”Opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter”. Vi vil derfor
gerne øge virksomhederne kendskab til reglerne for farligt affald, farlige
råvarer og produkter beskrevet i forskriften. Miljøafdelingens tilsynsfolk skal
skabe sammenhæng mellem regler og praksis.
Det er vores erfaring fra kampagnen at der ofte er problemer omkring
opbevaring af farligt affald, råvarer og produkter og det her der er behov for
en forebyggende indsats. En anden erfaring fra belægningskampagnen er, at
der er et stort behov for information til virksomhederne om korrekt/god
opbevaring af det farlige affald, råvarer og produkter.

Formål:

At vi skaber fokus på opbevaring af farligt affald, råvarer og produkter og på
reglerne (Brøndby Kommunes forskrift på området).
Desuden vil vi gerne opfylde og udbygge Miljøstyrelsens tilsynstema og
benytte ”momentum” fra nationalt hold til at motivere virksomhederne.

Mål:

Succeskriterier:

Projektet mål er:


Definere grænseflader for farligt affald, råvarer og produkter herunder at
definere hvad farlige råvarer og produkter er for os som tilsynsførende



Udarbejde skema til tilsynsmedarbejdere til brug ved tilsyn – det skal
være nemt at gøre det rigtigt for os



Klæde os som tilsynsførende på til vores ordinære tilsyn i 2. kvartal og til
kampagnen i 3. og 4. kvartal



Igangsætte god ”bølge” hos vores virksomheder



Fremstiller forslag til informationsindsatser om farligt affald til
virksomhederne (herunder gode input til praktiske løsninger til
virksomhederne evt. med fotos og illustrationer evt. i form af ”pixibog”)



Øge forståelsen for ”hvorfor forebyggelse” hos virksomhederne

Projektet er lykkedes når:


”pixibog” /information til virksomhederne (herunder gode input til praktiske
løsninger til virksomhederne) er fremstillet



Info til Brøndby kommunes virksomheder er sendt ud før der foretages
kampagnetilsyn



Tilsyn er udført med fokus hos alle udpegede virksomheder



Vi som tilsynsførende er godt rustet til vores ordinære tilsyn og til vores
kampagne



At der på alle ordinære tilsyn fokuseres på opbevaring af farligt affald,
råvarer og produkter samt medtages erfaringer fra belægningskampagne
udført i 2010 ind i totaltilsynet



Info til TMU med en orientering om fase 2 af kampagnen



At der føres en kampagne på virksomheder der dels har lager M-71 og
dels på et udvalg af vores virksomheder på bilag 1 som vi foretager
rutinemæssige tilsyn (CVR -udtræk med M-71 og H-51 virksomheder)

Projektleder:

Berith Nielsen

Projektets
organisering og
bemanding:

Projektgruppe:
Kathleen Kjærulff
Anni Svendsen
Kaja Bergøe
Den øvrige Miljøafdeling deltager, dels i en udvalgt del af kampagnen og dels
i udførelsen af de ordinære tilsyn og i kampagnetilsyn

Andre proj./opg.
med betydning
for projektets
gennemførsel:

En del af projektet er tilknyttet vores ordinære tilsyn og tilsyn skal her
foretages i 2. kvartal. Den øvrige del kampagnen skal foretages i hhv. 3. og 4.
kvartal 2011.
Farligt affaldsprojekt igangsat i 2010 af Mille, Susanne og Anni journal nr. i
KMD under titlen ”Projekt Farligt affald 2009” 153-2009-34996.
Belægningskampagnen igangsat 2010 af Kaja journal nr. i KMD under titlen
”Tema Belægning 2010” 153-2010-11106.

Interessenter:

Hovedforløb og
aktiviteter:



Miljøafdelingen: Sagsbehandlere kender reglerne, ønsker at projektet når
sine mål og bidrager til dette med udførelse af tilsyn, vejledning og
information



TF’s ledelse og politikere: Ønsker at Miljøafdelingen administrerer farligt
affaldsområdet, farlige råvarer og produkter efter reglerne og udbreder
kendskab til disse samt informere, oplyser, regulere og håndhæver efter
krav.



Virksomheder får klare/gennemskuelige regler, klare/gennemskuelige
regler og god service fra kommunen.



Miljøforums medarbejdere samarbejder om fælles videns opbygning og
vidensdeling.



Borgere: Interesserede i, at vi sikrer ren natur og grundvand.

Projektet har 5 hovedoverskrifter for aktiviteter, der er relateret til målene:
1. Pixi information til virksomhederne.
2. Temadag om MST tilsynstema 2011 og opbevaring af farlige råvarer og

produkter inkl. opsamling på belægningskampagne 2010 for os selv og for
Miljøforums tilsyns – og jordgruppe medlemmer
3. Udvikling af skema til brug ved tilsyn
4. Udføre ca. 60 ordinære tilsyn, hvor både MST tilsynstema og Brøndby
Kommunes forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter.
5. Kampagne i 3. og 4. kvartal på 50-60 virksomheder (virksomheder der
udvælges er lager M71 og udvalgte bilag 1 virksomheder)
6. Evaluering af projektet
(Timer nedenfor i parentes er for 2011)
1. Pixi - info til virksomheder (20 timer)
Tips og tricks samlet til vejledningsmateriale i form af eksempler med foto og
lettere tekst.
Opsamling af erfaringer fra belægningskampagnen 2010 => samling af tips
og tricks, love og regler vist med eksempler som kan anvendes i forhold til
tilsyn generelt samt praktiske tips og tricks til det at udføre kampagner.
2. Temadag 22. marts 2011 kl. 9-14.30 (50 timer)


Planlægning af dagen dels de praktiske ting og dels planlægning af
oplæg. (evaluering af belægningskampagne 2010 og gennemgang af
forskrift)



Forslag til oplæg

Kl. 9-9.15 morgenmad og indledning v. Kathleen
Input til indledning her præsenteres Brøndbys tilsyn med årets tema fordelt
på de ordinære tilsyn i 2. kvartal og kampagne i 3.-4. kvartal
Kl. 9.15-10.30
1) KBE omkring belægningskampagne erfaringer fra BK. Husk medbring
veste, spand, vaterpas o.a. til kontrol af belægninger til at vise frem 
- hvad gjorde vi i praksis, hvilke ting konstaterede vi, hvilke praktiske tips og
tricks (erfaring dels ift belægning og dels ift det at føre kampagne) tid i alt ca.
20 min)
-lovgivning anvendt til sagsbehandling efterfølgende tid i alt ca. 10. min (BEN)
- runde med erfaringer fra andre deltager kommuner ca. 20 min.
- Fælles diskussion og afslutning (alle bedes medbringe egne erfaringer evt.
billeder) ALS, BEN, KBE samler erfaringer sammen fra evaluering og sender
ud til alle efterfølgende.
Kl. 10.30-10.45 pause
Kl. 10.45- 11.45
2) ALS om farligt affald og lovkrav til farligt affald.
- håndtering af farligt affald og opbevaring
- bortskaffelsen af farligt affald
Kl. 11.45 -12.30 frokost sandwich indtages og networking
Kl. 12.30 -13

- BEN kort gennemgang af Brøndby Kommunes forskrift ca. 10. min
- ALS definition af farlige råvarer ca. 15. min
- diskussion og erfarings udveksling ca. 10 min
Kl. 13 -13.45
- Indsamling af gode eksempler og praktiske løsninger fra virksomheder
blandt alle kommuner. Gruppe arbejde hvor der diskuteres de forskellige
input. Her bedes alle kommuner medbringe gode eksempler, tips og tricks
meget gerne med billeder o.l. (kunne være eksempler der allerede anvendes i
de enkelte kommuner evt. forskrifter o.l.).
Kl. 13.45 – 14.30
- Opsamling fra arbejdsgrupper samling af eksempler og tips og tricks.
Brøndby Kommune vil efterfølgende samle disse til en ”pixi-bog” som sendes
ud.
3. Udvikling af skema til brug ved tilsyn (i alt 10 timer)
4. Udførelse af ca. 60 ordinære tilsyn (tid er medregnet i planlagte
tilsyn)


Udførelse af ca. 60 ordinære tilsyn og afrapportering planlagt til 2. kvartal
2011.

5. Kampagne på 50-60 virksomheder (i alt 150 timer)


Gennemførelse af kampagne med tilhørende sagsbehandling og
opfølgning.

6. Evaluering og opsamling på konstaterede forhold fra hhv. ordinære
og kampagne. (20 timer)


Afholdelse af evaluering blandt deltagerne i tilsyn.



Sammenskrivning af evaluering evt. lave en orienterende TMU sag



Artikel til vores Miljøavis

Afgrænsninger:
Hovedtidsplan:

Se grov tidsplan nedenfor. Tidsplanen detaljeres ultimo marts 2011.

Økonomi:

2011: Der er afsat 100 timer til opgaven, herunder 50 timer til projektleder og
20 timer til hver af de øvrige projektgruppedeltagere, samt 10 timer til hver af
de øvrige personer fra miljøafdelingen som vi trækker på. Desuden er der
indlagt tid under planlagte tilsyn, under MST årets tema nr. 648 og temadage
nr. 704.


Fastsætte timer på de 5 punkter under hovedforløb.

Projektet løses inden for den normerede ressourceramme. Umiddelbart er
der ikke behov for eksterne ressourcer / konsulenthjælp.
Afholdelse af temamøde den 22. marts 2011.
 Udgifter til forplejning
 Evt. rødvin til oplægsholdere + konkurrence
Pixi info til virksomhederne.
Trykning af materiale.
Forplejning til møder generelt.
Risici: Særlige
opmærksomhedspunkter



Akutte opgaver som optager personer fra projektgruppen.



Ressourcemangel og prioritering.

Kommunikation
og
afrapportering:



Miljøafdelingen informeres løbende om projektets forløb.



Kathleen orienterer Søren J på statusmøder om VP.



TMU orienteres om projektet gennem TF’s virksomhedsplan 2011. Der
udarbejdes en orientering til TMU om projektet i 2 fase om kampagne på
udvalgte virksomheder før kampagnen udføres.



Projektet afrapporteres internt ultimo 2011, inkl. udfyldelse af MST
skemaer til tilsynsberetningen.

Journalisering
og
tidsregistrering

Projektet journaliseres i KMD under: Projekt Årets tilsynstema MST - farligt
Affald 153-2011- 16102
Timer sættes på: ”PRJ0017 Tilsyn – Særskilte projekter” og ”648 Farligt
affald”

Nr.

Aktivitet

Mar Mar Mar Apr. Maj Jun. juli
Uge uge uge
11 12 13

Aug Sep. Sep Sep okt
Uge Uge Uge
37 38 39

nov dec

1 Pixi information til virksomheder
2 Temadag om MST tilsynstema
2011 og opbevaring af farlige
råvarer og produkter inkl. opsam.
på belægningskampagne 2010
3 Udvikling af skema til brug ved
tilsyn
4 Udførelse af ca. 60 ordinære
tilsyn

X

5 Kampagne 3.-4. kvartal
6 Evaluering af projektet
- Evaluering og afrapportering
X = deadline, E = evaluering, A = afrapportering

E
AA

