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Referat

Den 9. februar 2018

Deltagere Fra Bodil Lund Bøcker
Claus Beck Schmidt, Gentofte
Camilla, Gentofte 
Jeanette Toftdal, Rudersdal
Bibbi Walsh, Gladsaxe
Kim W. Jensen, Gladsaxe
Berith Nielsen, Frederiksberg
Lill Dueholm, Ballerup
Elin Andersen, Lyngby
Lisbeth Hansen, Lyngby
Bodil Lund Bøcker, Herlev  (referent)

Møde i FF Virksomheder i Natur- og Miljøsamarbejdet den 8. feb. 2018

1. Præsentationsrunde:
Gentofte har fået to nye miljømedarbejdere, Claus og Camilla, så vi præsenterede 
os bordet rundt

2. Revision af autoværkstedsbekendtgørelsen, håndhævelse af § 11 (afkast) på små 
værksteder:
Rudersdal ønskede en generel diskussion af, hvornår kommunerne forlangte at af-
kast skal 1 m over tag, da de synes, det er svært at vurdere om aktiviteterne på 
værkstederne i dag altid afstedkommer slibestøv, udstødningsgasser eller rude-
lim.
Vi diskuterede meget frem og tilbage og var enige om, at vi skal bestræbe os på, 
at vores krav til virksomhederne skal være ensartede. Bibbi vil kontakte arbejds-
tilsynet for at undersøge deres holdning (se svar), og om reglerne også gælder for 
enkeltmandsvirksomheder. (se spørgsmål og svar nedenfor)

Spørgsmål til arbejdstilsynet fra Bibbi:
Kan du fortælle mig, om der gælder andre regler for et en-mandsfirma end for en 
virksomhed med ansatte?
 
Vi hører gang på gang, når vi går på tilsyn på autoværkstederne, at de ikke behø-
ver udsugningsanlæg, når ikke de har ansatte. Er det korrekt?
 
Hvis det er korrekt, kan du så fortælle mig, hvor det står skrevet?

Svar fra arbejdstilsynet, Per Lørup
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgø-
relse nr. 1084 af 19. september 2017.

Der bliver udlagt på følgende måde:
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Hovedhensynet i arbejdsmiljøloven er ansattes sikkerhed og sundhed, men lovens 
udvidede område, der er omtalt i § 2, stk. 3, gælder for alle og enhver herunder 
for selvstændige. Reglerne omfatter i det væsentligste arbejde, der indeholder et 
vist faremoment bl.a. i forhold til arbejdets udførelse, anvendelse af tekniske 
hjælpemidler og arbejde med stoffer og materialer Dette gælder fx selvstændige 
håndværkere, landmænd og lignende. Formålet er at forebygge og gribe ind 
overfor situationer, der kan resultere i store personlige og samfundsmæssige om-
kostninger. Arbejdstilsynet fører dog ikke tilsyn med privates arbejde i egen bo-
lig.

Flere kommuner i miljøsamarbejdet håndhæver i dag loven omkring afkast skal 
føres 1 m over tag, hvis autoværkstedet har aktiviteter, der medfører udstødnings-
gasser og slibestøv. Langt de fleste autoværksteder har en eller anden form for 
aktivitet, der kræver udsug. Andre påpegede dog, at der er sket mange ændringer 
i metoder og teknologi, f.eks. har nogle værksteder i dag støvsugere på deres 
udsug, som kan tilbageholde meget støv.

Vi blev enige om, at de kommuner, der har et tilsynsskema til autoværksteder, 
skal sende det til Herlev Kommune, som er udsendt sammen med dette referat.

Flere have hørt at autoværkstedbekendtgørelsen skal revideres, Berith ville kon-
takte Miljøstyrelsen og høre hvorfor.

3. Hvordan får man mest optimalt orienteret om midlertidige aktiviteter?
Enighed om at e-boks ofte ikke bliver læst, derfor bedst at stille krav om sms- el-
ler mail-ordning, hvor man kan tilmelde sig eller husstandsomdelte orienterings-
breve. 
Gladsaxe vil som noget nyt sætte et stort skilt op ved en aktivitet om midlertidig 
aktivitet. Det må vi høre mere om ved næste møde

4. Orientering om kommende støj-dag.
Møde 11. april, Gladsaxe Stadion, ABs Lounge.
Jesper Konnerup, Niras vil om formiddagen komme og fortælle om, hvordan man 
undersøger for både almindelig støj og lavfrekvent støj. 
Mads Kobberø kommer om eftermiddagen og fortæller om lovgivningen, hvornår 
er nok nok?

Send gerne cases til Bibbi om støjsager.

5. Orientering om kommende stormøde. Temaet bliver FN-verdensmål:
Datoen endnu ikke sat, men planlagt til maj måned i Rudersdal.
Dagen er bygget op på følgende måde:
Mette Holm, journalist og foredragsholder, kommer og fortæller overordnet om 
FN-verdensmål efterfulgt af Gladsaxes Kommunaldirektør Bo Rasmussen, som 
vil fortælle om, hvordan vi kan bruge FN-verdensmål i kommunerne: Til sidst vil 
der være stående boder med oplæg i kommunalregi - hvordan bruges målene i vo-
res videre arbejde?

6. Næste møde i Herlev den 27. september 2018 kl 9-11.30
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7. Springes over

8. Eventuelt
Vi talte meget om DMA og udfordringer med at uploade.
Gladsaxe var i gang med ”lean” på autoværkstedstilsyn, for at få frigivet tid til 
klagesager, som de forventer at få mange af, når arbejdet med letbanen begynder.

Flere kommuner går kun 1 mand på tilsyn på de små virksomheder, det kan også 
frigive nogle timer.

Rudersdal havde opdaget at dobbeltvæggede ståltanke ikke alle var godkendte til 
at stå udendørs (produktbladet siger de skal stå inden døre)

Almindelige overjordiske tanke som bruges til spildolietanke, burde i følge Pre-
ben Bruun fra MST, sløjfes ved udløb af sløjfningstermin. 
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