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Dialog giver udsyn
En moderne miljøadministration
skal kunne matche de nye miljøudfordringer og samtidig agere
hurtigt, ensartet og præmiere
miljørigtig adfærd.
Danmark har på mange måder
en effektiv miljøadministration,
der har været med til at give os
en førerposition på miljøområdet. Men miljøadministration er
ikke enkelt. Derfor er det utrolig
vigtigt, at virksomheder og myndigheder følger paragrafferne
op med udviklingen af et tæt og
godt samarbejde.
Pjecen her har titlen: Dialog
giver udsyn. Og heldigvis er der
rigtig mange eksempler på et
tæt og godt samarbejde mellem

virksomheder og myndigheder. Det giver udsyn og er til
fordel for begge parter. DI og
Miljøstyrelsen har bedt Green
Network samle seks gode
eksempler i denne pjece. De
viser, hvordan dialogen mellem
virksomheder og myndigheder
på én gang kan være med til
at styrke miljøvaretagelsen og
samtidig gøre miljøadministrationen effektiv og sikre en god
behandling af virksomhederne.
De seks eksempler giver ideer
til, hvordan virksomheder og
myndigheder på forskellig måde
kan gribe miljøarbejdet an. Og de
viser, hvordan man i netværk og
samarbejde kan dele viden og
kompetencer.

Sjørring Maskinfabrik
www.sjm.dk www.thisted.dk

Vi har aldrig
ringet forgæves
til kommunen

Miljøreglerne skal overholdes. Det lykkes med dialog og god vilje fra både virksomhed og myndighed. Fra venstre ses direktør
Mogens Nielsen, miljøchef Flemming Bach og sagsbehandler Anna Brit Uldbjerg på en rundtur i Sjørring Maskinfabrik.
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Når landsbysmedjen vokser op og bliver til en
maskinfabrik med 200 ansatte, kommer både
virksomhed, landsby-beboere og kommune på prøve.
– Ingen har kunnet forudsige
den udvikling, vi har været inde i.
Direktør Mogens Nielsen viser
rundt på Sjørring Maskinfabrik,
der fylder godt i bybilledet i Sjørring lidt uden for Thisted. Her
har fabrikken altid ligget, men
den er vokset fra 800 m2 til i dag
at råde over 18.000 m2 bygninger med tilhørende udearealer
samt en stor, indhegnet lagerplads. Sjørring har knap 1.000
indbyggere, så maskinfabrikken
er både landsbyens stolthed og
problembarn.

brik udviser stor vilje til at løse
problemerne og overholde loven.
Vi forhandler, og vi giver da også
frister til at få noget bragt i
orden, siger miljøsagsbehandler
Anna Brit Uldbjerg fra Thisted
Kommune, der i det daglige står
for kontakten til Sjørring Maskinfabrik.
– Her på virksomheden er der
stor forståelse for, at der findes
regler, og at de skal overholdes.
– Ja, vi kan jo ikke ændre
lovgivningen, lyder det tørt fra
Mogens Nielsen.

FAkta
Sjørring Maskinfabrik er grundlagt i 1946. I dag er virksomheden
et familieaktieselskab med p.t.
200 medarbejdere. Gennem 60 år
har Sjørring Maskinfabrik leveret
dele til ventilatorer til F.L. Smidth,
siden 1974 har virksomheden
leveret bl.a. skovle til Volvo Construction Equipment, og de sidste
fem år har de leveret forskelligt
materiel, bl.a. skovle og rammer
til Atlas Copco i Sverige, der
leverer maskinel til mineindu-

– Vi har fået mange dispensationer gennem årene, og nogle steder ligger vores bygninger kun
2½ meter fra skel. Det betyder,
at især to af vores naboer klager
over støj fra virksomheden, indrømmer Mogens Nielsen.
”Vi kalder det sagsbehandling på jysk.
At vi satser på dialogen.”
Flemming Bach, miljøchef
Thisted Kommune

– Men beboerne på alderdomshjemmet på den anden side af
gaden kan godt lide, at de kan
høre aktiviteterne på maskinfabrikken. Det betyder jo liv i
lokalsamfundet.
Alle udvidelser af virksomheden
er sket i tæt dialog med Thisted
Kommune.
– Når det gælder den fysiske
udvikling har vi altid taget kontakt med kommunen først. Vi vil
være på forkant. Og vi har aldrig
ringet forgæves til kommunen,
lige som jeg oplever stor imødekommenhed fra Teknisk Udvalg,
siger Mogens Nielsen.
– Vi mener, Sjørring Maskinfa-

”Hellere bruge tid forlods end
at komme i slagsmål bagefter.”
Mogens Nielsen, direktør,
Sjørring Maskinfabrik

strien. Sjørring Maskinfabrik er
den klassiske underleverandør.
Virksomheden har ingen egenproduktion, men satser strategisk
på at etablere langvarige, faste
samarbejder – som kundelisten jo

Thisted Kommunes miljøchef
Flemming Bach supplerer:
– Også myndighederne slås
somme tider med reglerne
og synes, at nogle af dem er
vanskelige at have med at gøre
i praksis. Derfor lægger vi også
fra vores side så stor vægt på
dialogen.
– Ja, hvis kommunen skulle følge
alle reglerne helt ned i detaljen,
var der vist ingen virksomheder i Thy, siger Mogens Nielsen
leende.

også afspejler.

Helt så galt fat er det nu ikke,
mener de kommunale repræsentanter.
– Men der er en udbredt vilje
til, at Sjørring Maskinfabrik skal
blive, hvor den er, siger Anna Brit
Uldbjerg.
– Så vi er da også parate til at
give os lidt.
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Kampen mod støjen
Sjørring Maskinfabrik har gennem årene været i løbende
dialog med Thisted Kommune
om virksomhedens miljøforhold.
Det har i høj grad handlet om
udsugning og ventilation, bl.a.
fordi man overfladebehandler
produkterne. Men i de senere
år har især støj og naboforhold
været på dagsordenen.
– En virksomhed som denne
kræver både rumventilation
og udsugning fra skære- og
svejsemaskinerne. Luften skal
filtreres. Det kræver luftindtag
og luftafkast, og det kan ikke
undgå at skabe støj, forklarer
Thisted Kommunes miljøsagsbehandler, Anna Brit Uldbjerg.
– Det har kostet mange penge
at gøre noget ved støjen, siger
Mogens Nielsen, direktør for
Sjørring Maskinfabrik.
Oppe på taget er tre tømrere
ved at gøre en ekstra lydisole-

ring færdig. Om den mindsker
støjen tilstrækkeligt vil vise sig,
når ingeniørfirmaet Carl Bro om
kort tid kommer og måler støj
niveauet igen.
Det er en nyanskaffet fræser,
der er problemet lige nu. En
enorm maskine, der bearbejder
skovle til entreprenørmaskiner.
Der var kun én mulig placering i
virksomheden og ingen – heller
ikke myndighederne – havde
forestillet sig, at den placering
kunne give anledning til øget,
ekstern støj. Men det gjorde
den.
Ud over det arbejde, tømrerne
næsten er færdige med, skal
ovenlysvinduerne på fabrikken
nu undersøges for en mulig
støjdæmpning.
– Vi vil gerne leve med vores naboer i harmoni og balance, men
vi har altså også været inde i en

kolossal vækst, siger Mogens
Nielsen.
”Jeg synes ikke, det er effektiv
sagsbehandling at udstede påbud
og politianmelde virksomhederne.”
Anna Brit Uldbjerg, miljøsagsbehandler,
Thisted Kommune

– Anna Brit og jeg får en god
snak om det, der skal løses. Vi
kan have forskellige meninger,
men vi finder en løsning. Det er
en del af virksomhedens vision
at gøre tingene rigtigt, både når
det gælder det interne miljø og
det eksterne.
– Men der er også grænser
for dialogen, siger Anna Brit
Uldbjerg.
– Derfor skal vi som myndighed
kunne melde klart ud og holde
os miljømålene for øje.

Kundekrav og
rød tankegang
Sjørring Maskinfabrik er ISO
14001-certificeret. Det er et
krav fra kunderne. Mogens
Nielsen indrømmer, at det i
begyndelsen irriterede ham lidt,
når kunderne stillede miljøkrav
til produktionen:
– Jeg syntes nok, det var sådan
lidt rødt i tankegangen, men vi
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er nødt til at opfylde kundernes
krav. Når vi samtidig har en
strategi om at blive her i Sjørring med vores produktion, er
det ikke kun nødvendigt, men
også godt at kunne leve op til
de gældende miljøkrav. Det er jo
også sådan, at kommunen har
fat i den lange ende af rebet: i
princippet kan de lukke os.

Sjørring Maskinfabriks oprindelse som smedje fornægter sig ikke. I dag leverer virksomheden
bl.a. ventilatorer til F.L. Smidth og skovle til entreprenør- og mineindustrien.
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Miljøet
er sat i
system
Siemens Wind Power
http://w1.siemens.com/entry/dk/da www.ikast-brande.dk

Styr på systemer og procedurer
gør tilsynsbesøg konstruktive.
– Vi har et miljøledelsessystem
i Siemens Wind Power, der fastlægger procedurer for alt det, vi
gør, forklarer Helene Krogh-Pedersen, der er miljøkoordinator
på koncernens vingefabrikker.
– Det gælder alt, både sortering af affald og registrering af
miljøafvigelser, og hvordan vi
skal tage aktion på dem. Hvis
der f. eks. spildes en rest af
epoxy i produktionen, skal den
kommes i en spand og hærde
op. Mens den hærder, skal den
anbringes i en container med
bund. Hvis nogen glemmer det
og bare sætter spanden til side,
laver vi en afvigelsesregistrering
og følger op på det. Det samme
gælder, hvis nogen ikke følger
anvisningerne for affaldssorteringen. Vi har faste procedurer
for det hele, også for hvordan og
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hvornår vi indsamler og rapporterer miljødata.
– Sådan et system gør det
meget nemmere for mig, når jeg
kommer på tilsyn, supplerer Birgitte Madsen, miljøsagsbehandler i Ikast-Brande Kommune.

FAkta
Vingefabrikken i Engesvang er
en del af Siemens Wind Power,
der igen er en del af Siemenskoncernen. Siemens Wind Power,
der er en af verdens syv førende

Siden 2006 har Siemens Wind
Power produceret vindmøllevinger i Engesvang mellem Silkeborg og Herning. Samarbejdet
mellem Helene Krogh-Pedersen
og Birgitte Madsen har udviklet
sig til et åbenhjertigt makkerskab.
– Vi bruger den direkte dialog,
det gør det nemmere, siger
Birgitte Madsen.
– Når jeg er på tilsyn, gennemgår
vi miljøgodkendelsen, og jeg ser
efter, om den bliver overholdt.
Virksomheden er jo selv interes-

(antal producerede MW) vindmølleproducenter, har hovedkvarter
og udviklingscenter i Brande og
afdelinger i Engesvang, Aalborg
og USA. På vingefabrikken i Engesvang arbejder p.t. 130 timelønnede og 20 funktionærer.

Der anvendes epoxy i glasfiberproduktionen på vindmølle-vingefabrikken i Engesvang. Det er en både arbejdsmiljømæssigt og miljømæssigt ganske ren teknologi, men kræver god beskyttelse af de ansatte, indtil epoxyen er hærdet.
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seret i at overholde vilkårene.
Så snakker vi om udviklingen:
Sker der noget nyt? Kommer der
noget nyt ind eller ud af forskellige ting? Hvad forventer vi, der
vi ske i den kommende tid?

cere i en hal om natten. I hvert
fald ikke, hvis det betyder, at
ventilationsanlægget bliver sat
i gang med støj til følge. Det var
lidt: hovsa! Det havde de ikke
lige tænkt over.

Birgitte Madsen bruger også
sine tilsynsbesøg til at informere om ny lovgivning, der skal
tages højde for, og om der er
behov for at rette miljøgodkendelsen til.

– Ja, det er klart nemmere at
rette den slags til før start,
konstaterer Birgitte Madsen og
fortsætter:
– Generelt vil borgerne i Engesvang jo gerne have, at der er
gang i produktionen, men de vil
gerne orienteres om, hvad der
sker.

Helene Krogh-Pedersen kommer
med et eksempel:
– Vi begyndte faktisk på et tidspunkt at producere mere, end vi
havde tilladelse til. Det krævede
en tilretning af godkendelsen fra
kommunen. Produktionsledelsen skulle lære, at vi ikke uden
videre kan begynde at produ-

Da kommunen skulle give den
første miljøgodkendelse, var
borgerne i Engesvang meget
oppe på mærkerne. Der havde
også været glasfiberproduktion
på fabrikken, før Siemens tog

over, men dengang blev der anvendt opløsningsmidler, der gav
både lugtproblemer og støj fra
udsugningen. Siemens anvender
epoxy i stedet.
– Både arbejdsmiljømæssigt og
miljømæssigt er epoxy meget
bedre, forklarer Helene KroghPedersen.
– Ja, vi er glade for, at Siemens
har kørt en renere teknologi ind,
siger Birgitte Madsen.
Begge parter fremhæver, at det
letter samarbejdet, når man holder en rimelig fri tone og er gode
til at ringe til hinanden.
– Vi skal ud med tingene og ikke
gå og putte med noget, siger
Helene Krogh-Pedersen.
– Det er simpelthen en opfordring
fra ledelsen: Sådan gør vi her.

Fokus
på affald
”Der er to knapper at dreje på:
Kommunens påbud eller
virksomhedens miljøledelse.”
Birgitte Madsen,
miljøsagsbehandler,
Ikast-Brande Kommune

Et af miljømålene på vingefabrikken i Engesvang i år er en
grundig kortlægning af affaldet.
– Ved at veje og måle og lokalisere, hvor affaldet er, bliver vi
i stand til præcist at sætte ind
de rigtige steder, siger Helene
Krogh-Pedersen.
Siemens Wind Power’s tre
danske fabrikker har en fælles
affaldskoordinator, der finder
fraktioner, der kan gå til genbrug. Det bliver der endnu mere
behov for i fremtiden, for Birgitte
Madsen kan allerede nu forberede Helene Krogh-Pedersen på,
at kravene til genanvendelse
bliver større i fremtiden.
– Vi er allerede forberedt på det,
så det skræmmer ikke, siger
Helene Krogh-Pedersen, der
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mener, at der også er et stærkt
økonomisk incitament til at
øge andelen af genanvendelse
fremover.
Affaldskoordinatoren har fundet
en aftager til de store mængder
klar plast, som udgør en pæn del
af affaldsmængden på fabrikken. Derudover er der store
mængder brændbart affald,
pap og en mindre fraktion farligt
affald, der skal bortskaffes fra
Engesvang.
– Vi bør selvfølgelig også lige se
på den miljømæssige gevinst
ved at køre genbrugsplastaffald
her fra Midtjylland til Nordjylland, funderer Helene KroghPedersen.

Ikast-Brande Kommunes miljøsagsbehandler Birgitte Madsen (t.v.) og Helene Krogh-Pedersen (t.h.), der er
miljøkoordinator hos Siemens Wind Power, forventer øgede krav om genanvendelse af affald i de kommende år.

Det, der bliver målt,
bliver ledet
– Vores miljøkortlægning viser,
at affald og ikke energiforbrug
vejer tungest. Men CO2 og klima
er et indsatsområde for hele
Siemens, så selvfølgelig ser vi
også på det.
Helene Krogh-Pedersen oplever,
at der miljømæssigt er mange
fordele ved at være en del af en
stor, international koncern som
Siemens.
– Vi får nogle overordnede
miljømål fra koncernhovedkvarteret i Tyskland og opstiller vore
egne mål efter vores miljøkortlægning: Hvor får vi mest ud af
at sætte ind? Vi har tre danske
fabrikker, og det er en fordel at
være store: Vi kan løfte opgaver

sammen og nå noget i fællesskab. Bagsiden er, at det somme
tider ikke kan undgås, at tingene
bliver lidt bureaukratiske. Men
generelt har Siemens gode
værktøjer til hjælp i miljøarbejdet.
Hver fabrik udarbejder uge- og
månedsrapporter på miljøområdet og indberetter dem til
topledelsen.
– Der er stor forskel på en årlig
opgørelse i et grønt regnskab og
så på ugentlige eller månedlige
tal, konstaterer Helene KroghPedersen og understreger:
– Det, der bliver målt, bliver
ledet.

Møde i byens
fælleshus
”På kommunen vil vi da gerne tale med borgerne,
men det er altså kortere med den direkte vej.”
Miljøsagsbehandler Birgitte Madsen om aftalen
med borgerne i Engesvang om, at de i første omgang kontakter fabrikken, hvis de føler sig generet
af den, frem for at klage til kommunen.

Da en ny lokalplan, der skal
gøre det muligt at udvide
fabrikken, skulle i høring, tog
kommunen og virksomheden
initiativ til et borgermøde,
der foregik i Engesvangs
fælleshus. Her blev lokalplanen fremlagt, og borgerne
fik mulighed for at give udtryk
for deres bekymringer.
– Det er bedre, end at man
hører et rygte nede i Brugsen,
konstaterer Birgitte Madsen.
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Der er både
bundlinje
og miljø
i vores
arbejde
spæncom A/S
www.spaencom.dk www.kolding.dk

Når de taler sammen, foregår det langt over skal-niveauet, er Kolding Kommunes miljøchef, Merete Dissing
Pedersen (t.v.) enig med Tina Moldt (t.h.) i. Tina Moldt er kvalitets- og miljøchef hos Spæncom A/S i Kolding.
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Godt ti års systematisk miljøarbejde i Green
Network-regi kan både aflæses på beton
elementfabrikken Spæncoms bundlinje og i
forholdet til naboerne og kommunen.
– Det rykker virkelig, når man
tænker miljøet ind som parameter i produktionen. Det giver de
bedste løsninger, og man finder
frem til de mest avancerede
løsninger med sine mål og sin
politik. Og miljømyndighederne
går mere ind i en vejlederrolle.
Det gør det attraktivt for medarbejderne, for de kan få deres
faglige viden i spil i stedet for at
komme ud og give påbud.
Kolding Kommunes miljøchef,
Merete Dissing Pedersen, har
lutter rosende ord til den måde,
Spæncom A/S i Kolding har
arbejdet med miljøledelse på i
mere end ti år.
– De mange års samarbejde
betyder, at fundamentet er lagt,
og vi taler sammen langt over
skal-niveauet. Der er både bundlinje og miljø i det arbejde.

”Alle skal synes, miljøledelse er en god ide
– ledelsen, produktionslederen osv. Der skal
intern opbakning til. Så gå ud og snak med
folk. Den direkte dialog og personlige kontakt
er så vigtig. Så kan alting lade sig gøre.”
Tina Moldt, kvalitets- og miljøchef,
Spæncom A/S

Samarbejdet begyndte med, at
Spæncom i 1998 skulle have
fornyet sin miljøgodkendelse.
Virksomheden kunne slå to fluer
med et smæk ved samtidig at
udarbejde en miljøredegørelse
og få overblik og sætte miljøarbejdet i system. Kolding Kommune opfordrede Spæncom til
at melde sig ind i Green Network, der er et offentligt-privat
netværk, hvor virksomheder og
myndigheder i fællesskab styr-

ker bl.a. miljøindsatsen på virksomhederne. Det sker gennem
miljøredegørelser. Spæncom
udarbejdede den første miljøredegørelse i 1999 og har senest
fået den fornyet i 2008.
– Det var en stor fordel, da virksomheden skulle sælges, at vi
havde tal og dokumentation for
det hele, siger Spæncoms kvalitets- og miljøchef Tina Moldt.
– Alle data lå tilgængeligt.
– I dag indgår Spæncom i Consolis-koncernen, og det betyder, at
vi har fået et endnu større netværk. Men Kolding-afdelingen
har længe været miljø-fanebærer i Spæncom-koncernen.
F. eks. bliver vi jævnligt spurgt til
råds af vores afdeling i Aalborg,
bl.a. om brug af KEMIguiden,
fortæller Tina Moldt.
– I Green Network får man
også sparring med andre, hvis
man ikke selv har ideerne til
at komme videre. Ved vores
seneste redegørelse var vi til
et infomøde og fik inspiration
fra transportgruppen til at gå i
dialog med vores transportør.
Green Network er en god kilde
til ny inspiration. I vores seneste redegørelse kunne vi ikke
bidrage med ekstern transport,
det kan vi næste gang.
Spæncoms transportør bor lige
ovre på den anden side af gaden
og er 14001-certificeret.
– Med den fokus der er på CO2forhold, har vi anbefalet dem at
melde sig ind i Green Network,
det er jo utroligt nemt at udarbejde miljøredegørelsen,
når man har en ISO 14001,
siger Tina Moldt.

FAkta
Green Network blev dannet i
1994 og er et offentlig-privat
partnerskab, der dækker kommunerne Kolding, Middelfart,
Fredericia, Vejle, Hedensted og
Horsens og er åbent for alle virksomhederne i området. Netværket har sat miljøledelse i system
med en manual til udarbejdelse af
miljøredegørelser, der følges op
med en målsætning og en konkret
handlingsplan. Når virksomheden
får godkendt sin miljøredegørelse, får den diplom og flag for
indsatsen. Miljøredegørelsen skal
fornyes hvert tredje år.
Udover miljø arbejder medlemmerne af Green Network også med
arbejdsmiljø, social ansvarlighed
og sundhed efter samme model.
Green Network står også bag en
række værktøjer til virksomhederne, bl.a. KEMIguiden.

”Det er en stor fordel for alle
parter, at virksomheden dokumenterer miljøforholdene.”
Merete Dissing Pedersen,
miljøchef, Kolding Kommune
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Åbent hus
og nabohensyn
FAkta
Spæncom A/S er en del af
Consolis-koncernen. Spæncom,
der leverer betonelementer til
byggeriet, har hovedkontor i Hedehusene og fire produktionssteder
i henholdsvis Kolding, Vemmelev,
Aalborg og Tune. Spæncoms
afdeling i Kolding har p.t. 50 timelønnede ansat i en 100 %

Kolding Kommunes miljøchef
Merete Dissing Pedersen roser
Spæncom Koldings imødekommenhed over for naboerne:
– Spæncom har i de senere år
holdt en familiedag, hvor virksomheden holder åbent hus, så
både medarbejdernes familier
og naboerne kan komme forbi
og se virksomheden og høre,
hvad de laver. Det giver en god
dialog med naboerne.

ordrebaseret produktion.
Fabrikken i Kolding har et beboelsesområde som nabo. Mellem
fabriksgrunden og boligområdet
er der en beplantet støjvold. Alligevel giver placeringen anledning
til gener og klager fra beboerne.
Beliggenheden betyder også,
at Spæncom i Kolding ikke kan
producere i weekenden.
Støv og støj er således de store
miljøudfordringer, sammen med
virksomhedens store forbrug af el,
vand og varme.

Spæncoms miljøchef Tina Moldt
tilføjer:
– Naboerne får en forståelse
for, hvorfor det somme tider
larmer eller støver herovre. Når
de hører, at nedknusningen kun
forgår i to perioder om året,
om foråret og efteråret, når
udesæsonen er forbi, bliver det
lettere at leve med. Det er lige
som landbrug: Kornfirmaerne
har traktorerne holdende i kø
i fire uger om året, når der er

mest travlt. Resten af året er
der mere fredeligt.
Et andet eksempel på virksomhedens forståelse for naboernes
trivsel er, at selvom Spæncom
har tilladelse til, at leverandørerne må køre ind på virksomheden
fra kl. 6 om morgenen, så bliver
de bedt om først at komme kl. 7.
På forkant-holdningen er vigtig,
mener Merete Dissing Pedersen.
– Ellers kan man ikke have sin
virksomhed liggende her. Det er
en fornøjelse, at virksomheden
har den holdning, at forholdet til
naboerne er væsentligt. Netop
naboklager er jo noget, der er
vanskeligt for myndighederne at
håndtere. Spæncom anerkender,
at naboerne kan være generet
og handler på det.

”Den mest dovne får de bedste ideer.”
Tina Moldt, kvalitets- og miljøchef,
Spæncom A/S

Genbrugsvand i gylletanken
Omkring 2000 blev Spæncom
stillet overfor et krav om, at
spildevandet skulle bortledes til
rensningsanlæg. Produktionen
kræver store mængder vand,
og alle kunne se, det ville blive
meget dyrt.
Den kreative løsning blev, at
virksomheden opførte en gylletank, hvor regnvand og processpildevand ledes igennem og
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genanvendes. Over 2.800 m3
vand recirkuleres årligt på denne
måde (2006-tal).
Det betyder samtidig, at virksomhedens forbrug af rent
drikkevand er faldet kraftigt.
Recirkulationen betyder en årlig
besparelse på 67 %, svarende til
8.000 m3 drikkevand.

Det støjer, når betonelementer bliver flyttet rundt og skal køres ud til byggepladserne. Spæncom A/S fortæller
naboerne, hvad der sker, hvorfor og hvornår. Det øger forståelsen – og så bliver der længere mellem naboklagerne.
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Daka bio-industries
http://blst.dk/Styrelsen/Organisation/MiljoecenterAArhus
www.daka-bioindustries.dk

Fra skyttegrav
til direkte dialog
Det kræver god kommunikation og kreative
løsninger, når begge parter i en konflikt har
ret på hver sin måde.
Siden 1938 har DAKA Bioindustries ligget i Assentoft,
og der er ikke udsigt til, at det
bliver anderledes. Virksomheden
opfylder et samfundsbehov,
for et eller andet sted skal affaldsprodukterne fra landbruget
og slagterierne behandles. Da
DAKA blev etableret, var der
ingen miljølovgivning, og der var
langt til naboerne i landsbyerne
Assentoft og Romalt.
Sådan er det ikke længere. Assentoft og Romalt vokser sig
nærmere, og der kommer stadig
klager over, at DAKA lugter, selv
om DAKA overholder alle de
miljøkrav, myndighederne stiller
til virksomheden. DAKA har ret
til at ligge, hvor den ligger – og
naboerne har ret til ikke at blive
generet af ubehagelig lugt fra
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virksomheden. Mellem de to
parter står Miljøcenter Århus,
hvis medarbejdere befinder sig
mere end en halv times kørsel
fra Assentoft.

FAkta
DAKA Bio-industries har ligget i Assentoft

ikke-drøvtyggende dyr fra landbrugsbe-

siden 1938. Det er den største fabrik i

drifter, slagteriaffald etc. Begge kategorier

DAKA koncernen, der råder over i alt fem

behandles på fabrikken og deles i animalsk

anlæg rundt om i landet. Fabrikken i Assen-

fedt samt kød- og benmel. Kategori 1-kød-

toft har ca. 100 ansatte og er godkendt til

og benmel forbrændes, bl.a. i cementindu-

at modtage kategori 1 og 2-affald.

strien, mens kød- og benmel fra kategori

Kategori 1-affald er risikomateriale, f. eks.

2 bl.a. kan bruges som gødning. Fedtet

døde dyr, der er mistænkt for at lide af en

anvendes som brændsel og til produktion

smitsom sygdom, særligt risikomateriale og

af biodiesel.

døde drøvtyggere fra landbrugsbedrifter.

DAKA koncernen er en andelsvirksomhed.

Kategori 2 er det normale, animalske

De 16 andelshavere består af størstedelen

affald fra husdyrproduktionen: Døde,

af de danske og svenske kødindustrier.

DAKA Bio-industries er en miljøtung virksomhed, der udfører en vigtig opgave for samfundet: En forsvarlig
bortskaffelse af døde dyr. De genanvendes i bl.a. biodiesel og som brændsel i cementindustrien.
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– Vi endte med at sige til DAKA:
I må tage ansvaret på jer og selv
tage telefonen, forklarer centerdirektør Tommy Mostrup.
– På det tidspunkt – i 2007 – var
konflikten gået i hårdknude, og
hverken virksomhed eller naboer
syntes, at en Miljøvagttelefon
var en god ide. Ingen troede på,
at den kunne løse konflikten.
Men vores opfattelse i dag er, at
det virker.
– Vi har nu altid taget telefo”Siden 90’erne er der sket en
erkendelse af, at miljøarbejdet er
nødvendigt. Men måske er kravene
om dokumentation af vores drift
ved at udgøre en for stor del af
miljøarbejdet… ”
John Jensen, fabrikschef,
DAKA Bio-industries

nen og lyttet, når naboerne har
klaget, understreger fabrikschef
John Jensen, DAKA.
– Nogle naboer har bare foretrukket at ringe til myndighederne i stedet for direkte til os,
når de følte sig generet af lugt.
Vi ledte efter et tiltag, der både
kunne forbedre miljøforholdene
og forholdet til naboerne, men
vi følte nok, vi var kørt fast: vi
overholdt vilkårene, men der
blev fortsat klaget, fortsætter
John Jensen.
Med Miljøvagttelefonen skete
der en systematisering og
effektivisering af et problem,
der ellers havde kørt rundt i en
slags ”Bermudatrekant” mellem virksomhed, myndighed og
borgere. Nu er det hovedreglen,
at naboerne ringer direkte til
DAKA, når de synes, der lugter.
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DAKA sender en medarbejder ud
til klageren for at vurdere problemets størrelse og finde ud af,
hvilken type lugt der er tale om.
– Det er et stort arbejde for
virksomheden at passe klage
telefonen og tage ud og følge
op, siger Tommy Mostrup.
– Til gengæld giver naboerne
nu udtryk for, at lugtgenerne er
mindsket. De bliver taget alvorligt. Naboerne er fortsat frustrerede, når DAKA lugter, men de er
glade for at blive hørt.

FAkta
Miljøcentret i Århus blev oprettet
1. januar 2007 og hører under
Miljøministeriet. Der er i alt syv
statslige miljøcentre, der bl.a.
overvåger og undersøger natur og
vandmiljø og varetager en række
planlægningsopgaver.
Tre af miljøcentrene, nemlig
Århus, Odense og Roskilde, fører
også tilsyn med kapitel 5-virksomheder: Miljømæssigt store,
komplekse og krævende virksom-

Efter ordningen med Miljøvagttelefonen blev sat i system og
kommunikeret ud, er forholdet
mellem virksomheden og naboerne blevet klart forbedret. Når
naboen ved, at han få minutter efter sin opringning står
ansigt til ansigt med en udsendt
medarbejder fra DAKA, der er
kommet for selv at lugte til problemet, så skal problemet være
reelt eksisterende her og nu og
ikke en frustration, der er sparet
sammen over flere uger.
– Miljøvagttelefonen betyder
ikke, at Miljøcentret fralægger
sig sit ansvar som myndighed,
understreger Tommy Mostrup.
– Vi skal fortsat være der, stille
vilkårene, tage prøverne og tage
os af de store ting. Men i den
lille hverdag er det bedst, hvis
parterne kommunikerer selv.
Begge parter har jo ret.

heder. DAKA Bio Industries er en
af dem.

”Da den første miljølov kom i 1973, havde myndighederne en reel
mulighed for at prioritere mellem arbejdspladser eller miljø. I dag
har samfundet en forventning om en ensartet sagsbehandling over
hele landet. Der er sket en trinvis udvikling hen mod et krav om
ensartethed.”
Tommy Mostrup, centerdirektør, Miljøcenter Århus

Fabrikschef John Jensen, DAKA Bio-industries (t.v.) diskuterer DAKAs miljøindsats
med Tommy Mostrup (t.h.), der er centerdirektør på Miljøcenter Århus.

Vi skal simpelthen
være i drift
DAKA Bio-industries uden for
Assentoft ved Randers forvandler døde dyr til animalsk fedt
samt kød- og benmel. DAKA
løser en samfundsopgave – men
det lugter og belaster miljøet.
– Vi skal simpelthen være i drift,
konstaterer fabrikschef John
Jensen.
– Er der miljøproblemer, må myndighederne afveje problemet i
forhold til nødvendigheden af, at
vi er i drift. Og selvfølgelig ser vi
nødigt, at myndighederne tager
tiltag som f.eks. standsning, i
brug. Butikken skal køre, ellers
opstår der helt andre problemer.
For Miljøcenter Århus er der hele
tiden tale om afvejninger, når
DAKA skal køre, og naboerne
kunne opholde sig udendørs.
– Virksomheden vil gerne være i
drift i weekenderne i sommerperioden af hensyn til råvarekvaliteten, konstaterer centerdirektør Tommy Mostrup.
– Naboerne vil gerne have lukket
ned for weekenddriften. Men
det er faktisk et miljøhensyn, at
DAKA arbejder, indtil siloerne er
tømt.
DAKA er en særdeles miljøtung
virksomhed, både når det gælder spildevand, energiforbrug og
luftemissioner. Virksomheden
har for længst høstet de lavthængende miljøfrugter og er nu

i gang med det lange, seje træk.
– Vi lever op til miljøkravene, vi
ligger i den lave ende af intervallerne på de parametre, der
måles på, forklarer John Jensen,
som selvfølgelig er lidt frustreret. For selvom DAKA har reduceret lugten markant gennem
mange år, er folks acceptgrænse også flyttet tilsvarende.
– Vi anvender den bedst tilgængelige teknik. Der er ingen kvantespring lige om hjørnet. Lige
nu har vi fokus på at optimere
logistik og produktion.
Miljøcenter Århus lover at bistå
DAKA i den proces:
– Vi vil deltage i samtalen om
udvikling af produktionsmulighederne i virksomheden, siger
Tommy Mostrup. – Vores viden
kommer virksomheden til nytte.
Vi kan ikke love, at der ikke
bliver problemer i fremtiden,
men vi kan love, at vi vil føre en
ordentlig samtale.

”Det er vigtigt at give virksomhederne forudsigelige
vilkår. Myndighederne skal huske at vise hensyn.”
Tommy Mostrup, centerdirektør, Miljøcenter Århus
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ds sm
www.ds-sm.dk www.aabenraa.dk

Klare meldinger
og hurtig
sagsbehandling

Dialogmøder mellem Aabenraa Kommunes sagsbehandlere og maskinfabrikken DS SM gjorde behandlingen af virksomhedens
byggesag til et hurtigt og smidigt forløb. Det er DS SMs udviklingschef, Oluf Lauridsen (t.v.), og Aabenraa Kommunes miljø- og
naturchef, Aase Østergaard (t.h.), enige om.
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Da DS SM ville udbygge sin mølleproduktion og flytte overfladebehandlingen af vindmølletårne ud fra Rødekro by til en næsten
100 % procesautomatiseret fabrik i Hjordkær, satte Aabenraa
Kommune turbo på sagsbehandlingen.
Inde i den 354 meter lange bygning er man ved at indkøre robotterne, inden DS SM for alvor
kan tage 10.000 m splinterny
fabrik til overfladebehandling
af vindmølletårne i brug. Knap
to år har det taget at forvandle
en bar mark til verdens første
procesautomatiserede fabrik af
sin art. Her kan emner på op til 6
meter i diameter, på 40 meters
længde og med en vægt på op
til 120 tons overfladebehandles med fuldkommen styr på
miljøet.
”Når vi har en tør østenvind, giver det støv
fra vores oplagspladser. Det er da sket, at
vi har måttet ud og vaske et hus eller en bil.
Det må vi så gøre. Men vi er på julegave med
naboerne og får os en snak.”
Oluf Lauridsen, udviklingschef, DS SM

– For at etablere fabrikken havde vi brug for en velvillig kommunal forvaltning, der gav os en
hurtig, effektiv og velkvalificeret
dialog, siger udviklingschef Oluf
Lauridsen, DS SM.
– Jorden skulle føres over i
byzone, der skulle udarbejdes
lokalplan og byggeplaner, og
vi havde behov for en optimal
sagsbehandling. Det var vigtigt
for os, at de langvarige dele af
forløbet blev rykket frem.
Teknik & Miljø i Aabenraa Kom-

mune satte et hold af medarbejdere, der kunne indgå i fælles
dialogmøder med virksomheden.

FAkta
Byggesagen begyndte i 2007.

– Når man udarbejder en lokalplan for et jomfrueligt område,
er der en række tidsfrister, der
skal overholdes. I Aabenraa
Kommune har vi heldigvis gang i
mange planer samtidig, men i en
sag som denne kan vi vælge at
lade lokalplanen gå foran andre,
der haster knap så meget.
Virksomheden skal jo helst ikke
finde et andet sted at etablere
sig. DS SM har en stor plads i
Aabenraa Kommune. Vi ville
gerne være smidige, siger miljøog naturchef Aase Østergaard.
– Dialogmøderne har været
strukturerede, vi har behandlet
problemerne og fået afmystificeret processen, siger Oluf
Lauridsen.

Lokalplanen blev udarbejdet sidst
i 2007 og var i høring mellem d. 9.
januar og d. 5. marts 2008. Lokalplanen blev endeligt vedtaget af
Aabenraa Byråd d. 30. april 2008,
ansøgningen om byggetilladelse
blev modtaget i forvaltningen
d. 13. maj, og tilladelsen blev
udstedt d. 5. november 2008.
I efteråret 2009 er fabrikken
færdigbygget, monteret med
sandblæsnings-, metalliseringsog malerobotter og ved at blive
testet igennem.

Dialogmøderne, der har haft
kommunens byggesagsbehandler for bordenden, er blevet
brugt til at koordinere og give
virksomheden et overblik over
de ansvarlige sagsbehandlere
på de forskellige områder. Det
har givet en god sammenhæng i
arbejdet og et godt samarbejde
mellem afdelingerne i kommunen.
– Vi har afvejet denne sag med
skyldigt hensyn til de andre i
køen, siger Aase Østergaard.

”De fem kommuner, der gik sammen i den nye Aabenraa Kommune, kendte
hinanden godt i forvejen. Og det er en stor fordel, at der kun er kommet
fire kommuner ud af det gamle Sønderjyllands Amt. Vi har overtaget
hovedparten af amtets specialiserede opgaver i kommunerne og på særligt
specialiserede områder har de fire kommuner oprettet fælles ERFA-grupper.
Vi udnytter det kendskab, vi har til hinanden, vi skal jo kunne klare mange
opgaver.”
Aase Østergaard, miljø- og naturchef, Aabenraa Kommune
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DS SM producerer bl.a. vindmølletårne. Med den nye fabrik bliver
overfladebehandlingen næsten 100 % automatiseret.
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– Dialogmøderne bruger vi i alle
større byggesager, så vi får taget hånd om alle processer.
For DS SM har det betydet klare
og entydige meldinger om, hvad
kommunen forventede med
hensyn til facader, støjvolde,
bygningernes udseende osv.
– Der var da en hel del krav, vi
skulle leve op til, konstaterer
Oluf Lauridsen.
Byggesagen er forløbet glat,
borgerne inde i Rødekro kan

glæde sig over, at 3.000 årlige
transporter af vindmølletårne
ind og ud af byen snart er slut,
og i kølvandet på byggeriet får
DS SM er en ny, total miljøgodkendelse for hele virksomheden.
– Fremover arbejder vi kun med
specialopgaver inde i Rødekro,
siger Oluf Lauridsen.
– Og derfor arbejder vi fremover
kun i to skift fem dage om ugen
og ikke længere i fast weekendskift

FAkta
DS SM i Hjordkær ved Rødekro
producerer, monterer og vedli
geholder stålkonstruktioner.
Virksomhedens opgaver fordeler
sig, før seneste udvidelse, med
ca. 40 % til vindmølleindustrien,
40 % til off shore-industrien og
20 % andre, og DS SM har bl.a.
leveret stålkonstruktioner til
Brøndby Stadion, Københavns
lufthavn, en lang række kraftværker over hele landet – og taget til
Operahuset i København.

”Afgifterne på affald har sat godt system i behandlingen af affald. Vi
samarbejder med et firma, der håndterer affald, og vi har økonomisk fordel
af at sortere i flere fragmenter. Dårligt sorteret affald koster dyrt. Der er
bundlinje i affaldet.”
Oluf Lauridsen, udviklingschef, DS SM

Der er ca. 600 ansatte, primært
specialarbejdere, hvoraf en del
kommer fra Tyskland. Siden d.
1. januar 2009 er der ansat 100
nye medarbejdere.

På mail med naboerne
DS SM i Rødekro har hidtil
arbejdet i treholdsskift mandagfredag og i to hold i weekenderne. Det er ikke lydløst, når
ventilationsanlæggene arbejder,
og vindmølletårnene transporteres rundt på det store fabriksområde.
– Vi kan da komme til at genere
naboerne, indrømmer Oluf
Lauridsen, DS SM.
– Men hvis nogen føler sig
generet af os, har vi aftalt, at
de sender os en mail. Hvis der
i en periode kommer mange
mails, holder vi et møde med
naboerne. Generelt er vi blevet

meget bedre til at fortælle både
myndighederne og naboerne
om, hvad vi gør, og hvorfor vi gør
det. I sommerferien skulle vi
f. eks. skifte et tag. Så sendte vi
en mail til naboerne og forklarede, hvad vi foretog os. Der er
ganske vist en støjvæg til naboerne, men de kan jo se kranerne
arbejde hen over den.
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Lugten er
(næsten) væk og
omdømmet løftet
Arovit Petfood
www.arovit.dk www.esbjergkommune.dk

Samarbejdet i Miljønetværk Syd betyder, at der
både er opnået konkrete resultater og opbygget
en gensidig tillid mellem ledelsen på A/S Arovit
Petfood i Esbjerg og den miljøtilsynsførende fra
kommunen.

FAkta
A/S Arovit Petfood er stiftet i
1955 og har siden 1969 produceret foder til kæledyr. I dag har
virksomheden produktionsanlæg i

Der var en gang, hvor ”vi skal
lige snakke med kommunen”
betød noget tungt og farligt for
ledelsen på A/S Arovit Petfood i
Esbjerg. Miljøansvarlig Kim Madsen tænker tilbage:
– I 1998 var der problemer over
en bred front: Et højt ressourceforbrug, et højt sygefravær og
mange arbejdsuheld.
Omdømmet i lokalsamfundet
trængte også til et løft. Der var
brug for løsninger over en bred
front. Arovit Petfood meldte sig
ind i Miljønetværk Syd.
– Miljøredegørelsen var indsparket, fortæller Kim Madsen.
– Der blev afkrævet os noget
synligt fra dag 1. Vi skulle inddrage medarbejderne. Miljørede-
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gørelsen betød en forpligtelse til
at opnå forbedringer.
Siden da er der løbende blevet
udarbejdet miljøredegørelser,
målsætninger og handleplaner for begge Arovit Petfoods
fabrikker, både den i Esbjerg og
den i Vejen.
” Hvis man knytter de to begreber miljø og
arbejdsmiljø sammen i miljøledelse, får man en
maksimal effekt. Ikke bare en tilfreds kommune,
men også involverede medarbejdere. Det er
simpelthen praktisk pragmatik.”
Claus Bundgaard Petersen, produktionsdirektør.

Som sagsbehandler i Esbjerg
kommune har Bodil Damsgaard
Kristensen kendt virksomheden
på Øresundsvej i Esbjerg siden

Esbjerg og Vejen, samt yderligere
fire europæiske produktionsanlæg. 95 % af den danske produktion går til eksport.
På fabrikken i Esbjerg producerer
de ca. 300 medarbejdere 2½ mio.
enheder pr. dag, i alt 130-140.000
tons om året.

Arovit Petfood producerer og afsætter foder til kæledyr på det europæiske
marked. Det bliver til op mod 140.000 tons hunde- og kattemad om året.
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Mere end ti års samarbejde i Miljønetværk Syd betyder, at der er et godt og tillidsfuldt forhold mellem A/S Arovit
Petfoods miljøansvarlige, Kim Madsen (t.v.), Esbjerg Kommunes miljøsagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen
(i midten) og virksomhedens udviklingsdirektør Claus Bundgaard Petersen (t.h.).

En rigtig
god investering
Når opfindsomheden er
stor, og spild er penge.
– Somme tider er hun godt nok
noget langhåret.
Kim Madsen, miljøansvarlig på
Arovit Petfood i Esbjerg, mener
at hans kommunale med- og
modspiller, Bodil Damsgaard
Kristensen, har noget med genanvendelse, der nærmer sig det
stædige.
– Hun siger hele tiden: Det skal
vi genbruge. Hun bliver ved.
Men Kim Madsen må også
indrømme, at det venlige og
vedvarende pres hen ad vejen
har betydet, at virksomheden
har fundet løsninger, der både
gavner miljøet og kan ses på
regnskabet.
For eksempel kommes en stor
del af Aovit Petfoods produktion i ståposer. Posen består af
materialer, der kan forbrændes.
Men hvis der sker en fejlproduktion, er poserne ikke lette at
tømme for indholdet, så de kan
gå til afbrænding. Heldigvis råder Arovit Petfood over opfindsomme medarbejdere.
– Sammen med en lokal underleverandør, som er vores egen
Georg Gearløs, har vi opfundet
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en maskine, der kan tømme
både ståposer og alubægre, så
biodelen nu kan bruges i biogasanlæg, mens emballagen går til
forbrænding. Førhen måtte vi
grave affaldet ned, forklarer Kim
Madsen.
I dag sender Arovit Petfood 300
tons kasseret produktion samt
slam til biogas om måneden.
– Anlægget har kostet os 2 mio.
kr., og det blev tilbagebetalt på
seks måneder, tilføjer produktionsdirekttør Claus Bundgaard
Petersen og fortsætter:
– Miljøledelse er at flytte fokus
fra ”os og dem” hen til noget,
der er penge i. Vi tjener penge
på det hvert år. Løn, råvarer og
energipriserne kan vi ikke bestemme, men miljø kan vi tjene
penge på.
Og Bodil Damsgaard Kristensen
forklarer sin insisteren på genanvendelse:
– Tanken er: Spild er penge. Det
er en målrettet måde at arbejde
på, også når løsningen ikke ligger lige for.

1998. Men det er først efter
strukturreformen, hun har fået
opgaven med at føre miljøtilsyn
på virksomheden. Samarbejdet
mellem kommuner og virksomheder i Miljønetværk Syd har
stor betydning for en god dialog,
siger hun.
– Vi kender jo hinanden gennem netværket, og det betyder
meget for omgangstonen. Vi
snakker med tillid og respekt for
hinanden. Det er jo opgaver, der
skal løses.
Den gensidige tillid betyder, at
Bodil Damsgaard Kristensen
også har været involveret i arbejdet med miljøredegørelserne.
– Jeg er blevet lyttet til og hørt.
Dialogen er vigtig, snakken om
mål er jo meget mere end de
konkrete ting omkring spildevand og affald.
– Netværkets arbejdsredskaber

giver os både en miljøredegørelse og et grønt regnskab. Det går
hånd i hånd, siger Kim Madsen,
og Claus Bundgaard Petersen
tager tråden op:
– Vi kalder det Miljøredegørelse
og Grønt regnskab med næsen
fremme. Vi sætter os høje mål
og, indrømmet, vi når ikke altid
målene. Men vi går ind for åbenhed, vi fejer ikke noget ind under
gulvtæppet. Bodil ringer jo, hvis
vi lugter.
– Vi har haft én lugtklage i de
tre år, jeg har haft tilsynet, siger
Bodil Damsgaard Kristensen
– Og da var der tale om en lækage på en slange. Jeg oplever,
at de fra virksomheden ringer og
spørger: Er det her noget, I skal
vide? Vil du komme ud og se? Vi
bliver taget med på råd.
– Det er et fantastisk samarbejde med det netværk, konstaterer Kim Madsen.

FAkta
Miljønetværk Syd er stiftet i 1998
og er et frivilligt samarbejde om
miljøforhold mellem virksomheder, myndigheder, institutioner
og Fanø, Billund, Varde, Vejen og
Esbjerg kommuner. Netværket
har 51 virksomheds-medlemmer,
51 interesse-medlemmer og
syv offentlige medlemmer.

“ Det er en god ide at inddrage arbejdsmiljøet i
miljøarbejdet, det er med til at motivere medarbejderne til at deltage i arbejdet. Man kan ikke
lave miljøarbejde, der batter, uden at inddrage
medarbejderne.”
Bodil Damsgaard Kristensen
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