Find vej i miljøjunglen
Først opstod ideen om via Internettet at hjælpe små og mellemstore
virksomheder igennem miljøjunglen. Nu er den blevet realiseret. På
”Virksomhedernes Miljøguide” (www.v-mg.dk ) kan virksomheder
nu skaffe sig et overblik over gældende lovgivning og standarder på
miljøområdet. De kan hurtigt og målrettet finde information om,
hvordan de kan løse deres miljøproblemer og opfylde myndighedernes miljøkrav.
Anke Oberender
Jette Bjerre Hansen

nødvendige kompetence ”in house” til at udvælge, læse og fortolke de ofte komplicerede
og omfattende regler og forskrifter.

Hvorfor Virksomhedernes Miljøguide
Alle produktionsvirksomheder skal holde sig
ajour med lovgivningen, standarder og ”best
practice” for at kunne opfylde myndighedernes miljøkrav. Især for mindre virksomheder
kan det være både tids- og ressourcekrævende at finde de informationer, der er
relevante for virksomheden, og at skaffe sig
et overblik over gældende regler for deres arbejdsområde. Hertil kommer, at det ikke altid
er givet, at en mindre virksomhed har den

Figur 1. Forside på Virksomhedernes Miljøguide

Der har indtil nu ikke været ét sted, hvor
virksomhederne kunne holde sig opdateret
om udviklingen på lovgivnings- og standardiseringsområdet, og hvor de kunne få rådgiv
ning i sammenhængen mellem lovgivning og
standarder og i, hvad man skal være opmærksom på ved anvendelse af dokumenterne.
Der er nu udviklet en hjemmeside, der
samler relevant information ét sted, hvor virksomhederne har adgang til dokumenterne,
samtidig med at de kan få rådgivning og vej
ledning i anvendelsen. DHI - Institut for Vand
og Miljø, Dansk Standard og FORCE Tech

nology har i 2005/2006 for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling udviklet
Virksomhedernes Miljøguide. Det er gratis at
benytte hjemmesiden, og den findes på:
www.virksomhedernes-miljoeguide.dk eller
www.v-mg.dk.
Virksomhedernes Miljøguide er strukture
ret på en overskuelig måde, og virksomheder
kan nemt og hurtigt indhente den information, som netop er relevant for deres arbejds
område. Dermed får virksomheder bedre mulighed for at reducere deres emissioner og
opfylde myndighedernes miljøkrav, samtidig
med at de har mulighed for hurtigt at tilpasse
sig forandringerne på miljøområdet.

Miljøguidens opbygning
Hjemmesiden har 6 indgange (se fig. 1). Man
kan vælge mellem fire emner om emissioner:
luft, vand, jord og affald. Under hvert emne kan
man finde lovgivning, vejledninger og standar
der. Derudover findes der til hvert emne en
kort beskrivelse af, hvordan lovgivningen hæn
ger sammen i praksis, hvad der er vigtigt, og
hvad man skal være opmærksom på.
Under den femte indgang ledelse kan man
finde information om adskillige ledelsessystemer og hvordan disse kan implementeres i en
virksomhed. Det er efterhånden meget udbredt, at virksomheder indfører ledelsessystemer for at gennemføre systematiske indsatser
på udvalgte områder.
Den sjette indgang på hjemmesiden kaldes
rådgivning. Her kan man finde uddybende
information og konkret hjælp indenfor de
øvrige 5 emneområder. Siderne giver et
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Figur 2. Eksempel- Liste over relevant lovgivning for klassificering af opgravet jord

overblik over de forskellige emner og kommer med gode råd og anbefalinger til, hvor
dan man kommer i gang med arbejdet. Desuden er der beskrivelser af en række metoder
og værktøjer indenfor de områder, som hjem
mesiden dækker.
Ideen bag opbygningen af hjemmesiden er,
at den skal være til hjælp for både den let
øvede og den erfarne. Sagt på en anden
måde, så kan en virksomhed med for eksempel et nyt affaldsproblem let gå ind under affaldstypen og få et overblik over muligheder
og krav. På den anden side kan en specialist
under f.eks. lovgivning finde de gældende
love, bekendtgørelser og direktiver om netop
hans specialområde.

Informationsstruktur
Når man har udvalgt et emne og et underemne, kan man finde oplysninger om emnets
love, vejledninger og standarder. De viste dokumenter er centrale for forståelsen af emnet,
og er samlet i form af lister, som er delt op
på lovgivning, vejledninger og standarder (se
boks 1 og figur 2). Ved at udvælge det dokument, som man har interesse for, får man en
beskrivelse af dokumentets indhold, anvendelsesområde, fordele, begrænsninger m.m.
Der gives direkte links til originaldokumentet
eller til en hjemmeside, hvor man kan hente
dokumentet i sin helhed.

Luft – luftemissioner
Virksomheder kan give anledning til forskellig udsendelse af stoffer (emissioner), som
f.eks. kan stamme fra fyringsanlæg, og som
kan forekomme i form af støv, lugt, gasser
og dampe. Reguleringen af luftemissionen
fra virksomheder sker ofte som led i, at
miljømyndighederne meddeler miljøgodkendelse. Det er dog ikke alle virksomheder,
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der er underkastet et krav om miljøgodkendelse, og reguleringen af emissionerne
fra de øvrige virksomheder sker f.eks. ved
at miljømyndigheden udarbejder påbud
om emissionskrav. Ved sådanne afgørelser
anvender miljømyndighederne i mange
tilfælde de vejledende grænseværdier som
retningslinier.
En mere uddybende beskrivelse af støv,
lugt, gasser, dampe og fyringsanlæg, samt
hertil relaterede problemstillinger, kan man
finde i rådgivningsdelen af hjemmesiden under indgangen Luft. Her gives der blandt andet rådgivning om, hvordan man kan finde
grænseværdier for udsendelse af forskellige

stoffer, og oplysninger om mulighederne for
begrænsning af emissionen, samt en beskrivelse af metoder til bestemmelse af emissio
ner.

Vand – spildevand
Spildevand kan opdeles i syv forskellige typer (processpildevand, sanitært spildevand,
overfladeafstrømning, kølevand, drænvand,
afværgevand), som beskrives nærmere på
hjemmesiden. Hver spildevandstype er, i det
omfang det er relevant, beskrevet med hensyn til håndtering, karakterisering, rensning,
recirkulation og genanvendelse af indholds
stoffer samt informationer om lovmæssige

Boks 1: Dokumenttyper
Lovgivning
Listerne over lovgivning indeholder både EU lovgivning og dansk lovgivning
(herunder love, bekendtgørelser, regulativer m.v.).
Vejledninger
Vejledninger er retningslinier for myndigheder og virksomheder og anvendes
f.eks. i forbindelse med miljøgodkendelser, ansøgninger om tilladelse eller implementering af renere teknologi. Mange vejledninger er udgivet af Miljøstyrelsen og omfatter informationer, som er målrettet til konkrete brancher eller er relateret til forurenende stoffer eller specifikke miljøteknologier.
Standarder
Den tredje gruppe af dokumenter er standarder. Indgangen til menupunktet
standarder er som regel opdelt i udvalgte standarder og alle relevante standarder. Udvalgte standarder er standarder, som der direkte henvises til i lovgivningen, og som en virksomhed med stor sandsynlighed får brug for. Alle relevante standarder omfatter derudover også standarder, som på en eller anden måde knytter sig til et emneområde.
Udvalgte standarder er angivet med en beskrivelse af indhold, fordele og
begrænsninger, mens alle relevante standarder udelukkende vises på en samlet
oversigt, med standardoplysninger om indholdet. Under begge typer standarder – udvalgte og relevante – findes et link til bestillingen af standarden.
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afgifter og bidrag.
Under indgangen Vand findes tillige viden
om slam og kompost. Slam betragtes i denne
sammenhæng som et restprodukt fra spilde
vandsbehandling. Udgangspunktet i forhold
til karakterisering af slam og kompost er jordbrugsanvendelse. Slamhåndtering inkluderer
tillige deponering, forbrænding og restpro
duktudnyttelse.
Gode råd og vejledning om forbrug af
vand, genbrug og rensning af spildevand samt
om afledning eller udledning af virksomhe
dens spildevand kan man hente i rådgivnings
delen under menupunktet Spildevand. Rådgiv
ningen er rettet mod enten at opfylde
miljøkrav stillet af myndighederne eller at
opnå økonomiske besparelser relateret til forbrug af vand, råvarer og hjælpekemikalier,
uden at det øger belastningen af miljøet.

Jord – opgravet jord
Når jord f.eks. i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde graves op og skal afhændes, må
det ikke indebære risiko for grundvandsforurening eller give anledning til sundhedsmæssige problemer. Under emnet jord kan man
finde oplysninger om de regler, som man skal
kende til, når overskudsjord skal håndteres
korrekt. Det omfatter blandt andet regler om
karakterisering, anmeldelse, transport, genanvendelse m.v. af overskuds jord.
Rådgivning om jord indeholder mere konkrete beskrivelser af f.eks. krav til prøvetagning
af jord og metoder til karakterisering af jord,
som f.eks. udvaskningstests. Man kan derud
over finde uddybende information om genan
vendelse og deponering af jord. Metoder til at
vurdere, om genanvendelse eller deponering
er miljømæssig forsvarlig, beskrives.

Affald
Under punktet Affald kan man først og frem
mest vælge mellem specifikke affaldsfraktio
ner eller affaldshåndteringsmuligheder.
Vælger man en affaldsfraktion, kan man læse
om denne fraktion, samt om de muligheder
for håndtering af dette affald. Alternativt kan
man læse generelt om bl.a. import og eksport
af affald, affaldsforbrænding, genanvendelse
m.v.. Alle underemner omfatter væsentlige
oplysninger, herunder gældende lovgivning,
relevante vejledninger og standarder.
Mere omfattende information om de forskellige muligheder for affaldshåndtering,
som er suppleret med eksempler og links til
vigtige dokumenter og nyttige hjemmesider,
kan man finde i rådgivningsdelen. Her kan
virksomheder også finde gode råd og anbefalinger om f.eks. karakterisering af affald.

Figur 3. I rådgivningsdelen finder man gode råd og anbefalinger om alle emneområder..

Ledelse
Det femte emne – Ledelse – giver et godt
overblik over de forskellige ledelsessystemer, som en virksomhed måtte have brug
for. Man kan f.eks. finde information om
arbejdsmiljøledelse, energiledelse, kvalitets
ledelse, miljøledelse m.m..
Ligesom for de andre emneområder, findes
ledelse også som underpunkt i rådgivnings
delen af portalen. Her kan man bl.a. få kon
kret vejledning i implementering af et ledel
sessystem, samt i vedligeholdelse eller
forbedring af systemet.

Rådgivning
I rådgivningsdelen af hjemmeside finder man
gode råd og anbefalinger om de forskellige
emner. Oplysningerne og beskrivelserne er
mere uddybende, og de omfatter metoder og
værktøjer indenfor emneområderne. Man kan
eksempelvis læse om teknologier på miljøområdet og om, hvordan man kan komme i gang
med at implementere en ny teknologi eller et
ledelsessystem (fig 3)

Hjælpefunktioner
Det er ikke altid let at finde ud af, hvorfor
f.eks. standarder kan have ret forskellige
betegnelser, eller at skelne mellem forskellige typer af lovgivning. Derfor indeholder
hjemmesiden også nogle hjælpefunktioner.
Funktionerne Standardisering og Lovgivning
skal hjælpe brugere af hjemmesiden lidt på
vej. Man kan få oplysninger om dokumenttyper, hvordan en standard bliver til og forkla
ringer om diverse begreber.
På hjemmesiden er der indlagt et dialogforum, hvor virksomhederne kan stille spørgs
mål til og komme i dialog med forfatterne bag

hjemmesiden. Virksomhederne kan via dia
logforum kontakte Dansk Standard og får mulighed for tidligt at følge og påvirke udviklingen af nye standarder.
Desuden kan man finde information om
Virksomhedernes Miljøguide og kontaktoplysninger om arbejdsgruppen. Brugerne kan
tilmelde sig et nyhedsbrev/abonnement, så
de nemt og hurtigt kan holde sig orienteret
om opdateringer på hjemmesiden.

Status og fremtiden
Fra august 2006 vil langt de fleste emneområder på hjemmesiden være i funktion. På
baggrund af brugernes erfaringer og behov
og i takt med opdateringer eller omstruktureringer på miljøområdet vil hjemmesiden blive
tilpasset.
Virksomhedernes Miljøguide er et godt eksempel på hvordan vidensoverførsel til virksomheder kan finde sted. Da hjemmesiden er
opbygget i moduler, kan den udbygges såle
des, at flere relevante områder for en produktionsvirksomhed – udover miljø og ledelse kan være omfattet. Allerede inden udgangen
af 2006 vil siden blive udbygget med flere områder, og der planlægges løbende udvidelser i
de kommende år.
Så er det bare at komme i gang og skaffe
sig det store miljøoverblik.
Anke Oberender, MSc Env. Tech., DHI - Institut for Vand
og Miljø, afdeling for hydrologi, jord og affald (aob@
dhigroup.com)
Jette Bjerre Hansen, MSc, ph.d., DHI - Institut for Vand
og Miljø, afdeling for hydrologi, jord og affald (jbh@
dhigoup.com)
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