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Bæredygtig Bundlinje
- Kafferisteriet Kontra Coffee
Kafferisteriet Kontra Coffee har tilmeldt sig projektet Bæredygtig Bundlinje. Hovedaktiviteten i
virksomheden - og grundlaget for de øvrige aktiviteter - er import og ristning af kaffe. Virksomheden blev
etableret i 2005 på Østerbro, hvor virksomheden også den dag i dag, har butik med salg af kaffe og kaffe
udstyr til private. På grund af pladsmangel flyttede Kontra i 2013 risteriet, lageret og serviceafdelingen til
Jernholmen på Avedøre Holme i Hvidovre.
Af Ole Lützen,
Miljøavissamarbejdet

Foruden kafferistning er Kontra Coffee totalleverandør af kaffeløsninger til cafeer, hoteller,
restauranter og kontorer. Det betyder, at
kunderne, ud over at kunne købe kaffen og
-maskiner, også kan få serviceaftaler og få
trænet deres personale, så de effektivt kan
producere kaffedrikke af højeste kvalitet.
Virksomhedens væsentligste kunder er de
ovennævnte virksomheder, men på Østerbro har
Kontra Coffee en butik, hvor private kan købe
kaffe og kaffebrygningsudstyr. Kontra Coffee
sælger også kaffe til få, udvalgte specialbutikker, men ikke til supermarkeder.

Kvalitet gennem alle led

Ristemester Ida Lindhardt Kofod ved Kontra Coffee’s kafferistemaskine

Kontra Coffee er en nichevirksomhed, der
leverer kaffeblandinger af højeste kvalitet. Kun-

virksomheden også besøgt plantagerne, så det

Coffee. Produktionsristningen hos Kontra Cof-

derne kan få fremstillet deres helt egen private

sikres, at der er kvalitet og gunstige forhold

fee foregår på en kafferister med en kapacitet

label kaffeblanding, og Kontra Coffee leverer

hele vejen fra plante til kop.

på 30 kg. pr. batch, hvilket giver ca. 24 kg.

således unikke blandinger til en række kunder.
Kontra Coffee rister omkring 70 ton kaffebøn-

tager omkring 14 minutter, og er dermed,

For at opretholde den høje kvalitet har virksom-

ner om året på sit eget risteri. Nogle partier

hvad man kalder for ”slow roasted”, hvilket er

heden kontakt med og detaljeret kendskab til

bønner bliver ristet på et større, eksternt risteri,

mere skånsomt overfor kaffebønnen og dens

de enkelte kaffeplantager. I flere tilfælde har

men efter de forskrifter, der gives fra Kontra

smag.
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Kaffen skal være friskristet
Kontra Coffee søger ved leveringen af bønner til
kunderne, at levere i så tilpas mængder, at den
kaffe, der brygges, højst er et par uger gammel
regnet fra produktionsdatoen. Kvaliteten er dog
god inden for det første halve år, men alligevel
tilstræbes det, at kaffen helst skal bruges inden
for den første måned efter ristningen. Det er
også grunden til, at Kontra Coffee ikke sælger
til supermarkeder, da virksomheden ikke kan
være sikker på, at supermarkeder kan have en
så nøjagtig lagerstyring, at kaffen ikke bliver
for gammel og mister væsentlige smagsegenskaber.

Økologisk kaffe
Kontra Coffee sælger også økologisk kaffe. Dog
udgør økologisk kaffe ikke så stor en andel af
virksomhedens produktion, men den solgte
mængde af økologisk kaffe er på omkring et
års tid blevet fordoblet, så virksomheden forventer et forholdsvist hurtigt voksende salg af
økologisk kaffe.

Kurser
Både for de professionelle kunder og for de
private, afholder Kontra Coffee kurser i kaffebrygning og brygningsteknik. Kurserne og
den kontinuerlige træning af engroskundernes
personale afholdes, da Kontra Coffee ønsker,

Kaffebønner parat til ristning

at kaffen altid bliver brygget, så den kommer
bedst muligt til udtryk i koppen, både visuelt,

Kommende miljøstrategi

dyrkning til brygning af kaffen. Virksomheden

men primært også for at sikre kvalitet i koppen.

Ud over emissionen fra selve ristningen har

ønsker også, at der skal være fuldt styr på mil-

virksomheden ikke nogen væsentlig emission.

jøet, og Ida Lindhardt Kofod, der er ristemester

Energiforbrug

Spildevand udgøres hovedsageligt af vand fra

hos Kontra Coffee, har den forventning til

Ved kafferistning bruges der energi. Kontra Cof-

rengøring og af sanitetsspildevand.

projektet om Bæredygtig Bundlinje, at det kan

fee rister kaffebønnerne ved opvarmning med

Virksomheden har ingen nedskrevet miljøstra-

blive resultatet. Gennemførelsen af projektet

gas. Virksomhedens el-forbrug er begrænset, da

tegi, men har gennemført det ovenstående

forventes at strække sig over to år.

der ikke er store el-forbrugende maskiner. Der er

el-besparende tiltag med installation af LED-lys.

installeret LED-belysning, og en lille kompressor,

Ved indkøb af driftsmidler købes der produkter,

Kontra har 15 fastansatte og 3 deltidsansatte.

der anvendes ved pakning af kaffen, vil blive

der belaster miljøet så lidt som muligt, og der

De fleste er beskæftiget på lageret i Hvidovre,

forsynet med tidsur, så den kun er tændt, når

vælges så vidt muligt svanemærkede produkter.

hvor der også er et værksted, hvor kaffebryg-

der foregår pakning.

Ved tilslutning til projektet Bæredygtig Bundlinje

gemaskiner fra kunderne tages ind til service

ser virksomheden frem til at få opstillet en mil-

og reparation.

Emissioner fra ristningen

jøstrategi baseret på en miljø- og ressourcegen-

Kafferistning medfører en vis emission af stoffer

nemgang af virksomheden, så miljøtiltagende

Når projektet er afsluttet, vil Miljøavisen igen

til luften fra selve ristningen. Kontra Coffee har

kan gennemføres målrettet og i prioriteret

besøge Kontra Coffee for at se, hvilke resultater,

blandt andet tilmeldt sig projektet Bæredygtig

rækkefølge.

virksomheden har opnået gennem deltagelse i
projektet.

Bundlinje for at finde løsninger på emissionen
af stoffer fra ristningen, da lugten fra ristningen

Kvalitet og miljø

kan være generende for omgivelserne.

Virksomheden har styr på kvaliteten i alle led fra

Se om deltagelse i projektet på side 9.
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Nyt regulativ
for erhvervsaffaldet i
Hvidovre
– det organiske affald skal genanvendes
Der er kommet et nyt regulativ for erhvervsaffaldet i Hvidovre Kommune. Regulativet
indeholder ændringer af betydning for virksomhedernes fremtidige affaldshåndtering.
I affaldsregulativerne fastsætter kommunerne
de indsamlings- og anvisningsordninger, der skal
anvendes i kommunen. Der er tre affaldsregulativer i kommunen: et for erhvervsaffald, et for
husholdningsaffald og et for jord, som er affald.
Regulativet for erhvervsaffald indeholder
beskrivelser af ordninger, som hovedsageligt

Ændringer af lovgivningen betyder også, at

Obligatoriske ordninger for

vedrører det affald, der ikke kan genanvendes.

der ved nedrivning og renovering af bygninger

kommunale institutioner og

Genanvendeligt affald, som fx papiraffald,

opført i perioden 1950-1977, skal foretages en

virksomheder

glasaffald, metal etc., skal virksomhederne selv

screening af, om der er anvendt PCB-holdige

De kommunale institutioner og kommunens

sørge for bliver håndteret korrekt. Det fremgår

materialer. Kravet om screening gælder også

virksomheder hører under reglerne, der er

af affaldsbekendtgørelsens § 64.

ved udskiftning af termoruder, der kan være

fastsat i regulativet for erhvervsaffald. I det

fremstillet i den pågældende periode. Bygge- og

nye regulativ er det fastsat, at de kommunale

Obligatorisk at frasortere

anlægsaffaldet skal af bygherren anmeldes til

institutioner og virksomheder skal anvende de

det organiske affald

Hvidovre Kommune.

kommunale indsamlingsordninger for en række
genanvendelige materialer. Det er pap, papir,

Hidtil har det været frivilligt, om virksomhederne
ville sende det organiske affald til separat be-

Disse regler er nu skrevet ind i regulativet for

plast, glas og metal. Ordningerne svarer til de

handling. Frasortering af det organiske affald

erhvervsaffald.

ordninger, som borgerne skal anvende, og som
er fastsat i regulativet for husholdningsaffald.

bliver nu obligatorisk, idet der er mulighed for
at behandle affaldet. Det gælder fx organisk

På kommunens hjemmeside er der i øvrigt en

affald fra restauranter, storkøkkener, detail-

vejledning, der nærmere beskriver, hvordan

Vægtgrænser for beholdere

handlen m.v.

bygge- og anlægsaffald skal håndteres.

Af hensyn til renovatørers arbejdsmiljø har for-

Byggeaffald

Virksomheder kan anvende

Ændringer i lovgivningen betyder, at der skal

genbrugspladser i alle kommuner

foretages anmeldelse af visse nedrivnings- og

Lovændringer har gjort det muligt valgfrit at

Regulativet kan findes på kommunens hjem-

renoveringsarbejder og af det bygge- og an-

anvende genbrugspladser over hele landet. Virk-

meside, www.hvidovre.dk. Det er vedtaget af

lægsaffald, der fremkommer herved. Kravet om

somheder skal dog betale efter de gældende

kommunalbestyrelsen den 25. oktober og trådt

anmeldelse er betinget af arbejdets omfang.

regler i de pågældende kommuner.

i kraft i november i år.

valtningen fastsat vægtgrænser for totalvægten
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af sække, beholdere og containere.

Butiksejere kan spare penge
på at skifte til LED-pærer
I efteråret fik 1.266 små og mellemstore butikker i udvalgte kommuner besøg af Energistyrelsens
LED-konsulenter. De talte pærerne i butikkerne og udregnede, hvor mange penge den enkelte butiksejer
potentielt kan spare ved at udskifte de klassiske elpærer med LED-pærer. Vinylfreak i Roskilde var en
af de butikker, der fik besøg.
Af Energistyrelsen

Der er penge at spare for butiksejere, hvis de udskifter de klassiske elpærer med de miljørigtige
LED-pærer. Faktisk viser LED-konsulenternes
beregninger, at den gennemsnitlige besparelse
i de besøgte butikker er på over 50.000 kroner
over syv år. LED-konsulenternes besøg var en del
af Energistyrelsens kampagne ”Mindre strøm –
mere bundlinje”.

Sparer op til 6.000 kroner på fem år
I Roskilde fik Dirch Pedersen, der ejer plade
butikken Vinylfreak, besøg af to LED-konsulenter. Efter en indledende snak om LED-pærer, gav
de sig til at tælle, hvor mange pærer i butikken
der med fordel kunne udskiftes med LED-pærer.
Ti pærer i alt. Selvom det ikke lyder af mange,
kan Dirch Pedersen allerede efter fem år spare
6.262 kroner, og heri er udgiften på ca. 1.000
kroner til nye LED-pærer medregnet. Efter ti år
vil han spare knap 14.000 kroner.
LED-konsulenternes besøg vakte derfor også
begejstring hos Dirch Pedersen: ”Vi fik besøg

Dirch Pedersen, der er ejer af Vinylfreak på Hersegade 34, 4000 Roskilde.

af to søde piger fra Energistyrelsen, der talte,
hvad der var af lamper og lynhurtigt regnede

levetid væsentligt længere end almindelige

ud, hvor meget vi kunne spare ved at skifte til

elpærers, så man slipper også for at købe og

LED-pærer. Det bliver alligevel til en del over et

skifte pærer i tide og utide.

års tid, og det er jo en ganske lille investering
i nye LED-pærer, der skal til. Så det er da helt

Udregn din besparelse med beregneren

sikkert værd at tage med, når det samtidig er

Sidder du nu og ærgrer dig over, at din butik

bedre for miljøet.”

ikke fik besøg af Energistyrelsens LED-konsulenter, er der heldigvis råd for det. Energi

Godt for pengepungen og miljøet

styrelsens beregningsværktøj kan nemlig findes

Ud over den åbenlyse økonomiske fordel ved

på Sparenergi.dk, så enhver butiksejer selv kan

LED-pærer, er pærerne også bedre for miljøet,

tjekke, hvor mange penge hun kan spare ved

da de bruger mindre energi. Derudover er deres

at skifte til LED.

FORDELE VED LED-PÆRER
• Længere levetid: LED-pærer har en levetid
på 15.000-30.000 timer, en sparepære har
en levetid på ca. 10.000, og en halogenpære
har en levetid på 2.000-3.000 timer
• LED-pærer tænder med det samme
• LED-pærer bliver mindre varme og er gode
for indeklimaet
• LED-pærer er fri for kviksølv
FIND DIN BESPARELSE HER:
http://sparenergi.dk/erhverv/vaaerktoejer/
skift-til-led
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Letbanen er en gevinst
for hovedstaden
I 2023/2024 ruller Hovedstadens Letbane ud på sin første tur. En ny rapport viser, at letbanen allerede nu
tiltrækker investeringer til hovedstadskommunerne langs Ring 3.
Af Glostrup Kommune, Christian Mahrt,
Chefkonsulent / presse og kommunikation

Hillerød
Holte

v/Lundtofte
DTU v/Rævehøjvej

Hovedstadsområdet får snart en ny forbindelse

v/Anker Engelundsvej

på tværs af S-togslinjerne mellem Lyngby og

v/Akademivej Vest

Ishøj. Hovedstadens Letbane bliver 28 kilo

v/Lyngbygårdsvej
v/Lyngby Centrum

meter lang, får 28 stationer og stopper ved

Lyngby

seks S-togs-stationer og store institutioner som

v/Gammelmosevej

Herlev Hospital og DTU undervejs. Dermed

Buddinge

← Farum

bliver hovedstadsområdet bundet sammen på

v/Buddingecenteret
v/Gladsaxevej

en helt ny måde.

v/Gladsaxe Trafikplads
v/Dynamovej

Og letbanen, som netop er sendt i udbud, har

v/Herlev Hospital
v/Herlev Hovedgade

allerede nu en positiv effekt på væksten og

Herlev

← Frederikssund

investeringslysten i de 11 kommuner, som er

v/ Lyskær

med i projektet.

v/Islevbro
v/Ejbydal

Det viser en ny rapport, som konsulentfirmaet
Incentive har udført for områdets by- og er-

København

v/Hersted industripark
v/Glostrup Hospital
Glostrup

← Fyn/Jylland

hvervsudviklingssamarbejde, Loop City.

v/Park Allé vest
v/Vallensbækvej
Vallensbæk

25.000 nye job og 18.500 nye borgere

v/Bækkeskovvej

Rapporten viser blandt andet, at der på nuvæ-

v/Strandparkstien

rende tidspunkt er planlagt ejendomsinveste-

Ishøj

ringer for 20 mia. kr. i alt – i forventning til den
kommende Hovedstadens Letbane. Heraf er de
1,6 mia. kr. allerede investeret. Dertil kommer
udgifterne til køb af grunde. Fra Lyngby til Ishøj
er der planlagt 1,6 millioner kvadratmeter privat

”Infrastruktur har stor betydning for, hvor virk-

Engel-Schmidt (V) bag gruppen ’Omegnens

nybyggeri i områderne tæt på letbanen.

somheder vælger at lokalisere sig. Der skal være

Tværpolitiske Letbane Forum’. Her forsøger de

nem adgang for kunder og medarbejdere, og de

gennem bl.a. konferencer på Christiansborg at

Og ifølge Incentive stopper det ikke her. For

vil også gerne ligge tæt på vigtige institutioner

sætte fokus på de muligheder, som letbanen

erfaringerne fra Europa viser, at letbaner tjener

som fx DTU,” siger Kristian Kolstrup, som er

skaber.

sig ind med 8-20 gange. Det kan man bl.a. se i

partner i konsulenthuset Incentive, der står bag

norske Bergen, som åbnede deres nye letbane

undersøgelsen.
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”Letbanen bliver et enormt løft for borgere og
erhvervsliv i Københavns Omegn og Hovedsta-

i 2010. Et forsigtigt skøn er, at den nye letbane
i hovedstadsområdet vil tiltrække 25.000 nye

Et milliardboost på vej

den. Mange tusinder vil få en lettere hverdag,

arbejdspladser og 18.500 nye borgere de kom-

Morten Bødskov, MF (S) og valgt i Københavns

når den kollektive trafik styrkes. Letbanen vil

mende 15-20 år.

Omegn, står sammen med blandt andre Jakob

give et milliardboost i investeringer. Der vil blive

skabt nye arbejdspladser, erhvervs- og bolig

ser, boliger og fritidstilbud, får kommunerne

”I Glostrup ser vi letbanen som den måske

områder i et omfang, vi ikke har set i mange år.

mulighed for at udvikle områderne omkring

vigtigste dynamo for udviklingen af vores

Rapporten taler et tydeligt sprog. Et sprog om

de kommende letbanestationer i højere grad.

erhvervsområder. Letbanen spiller også en
afgørende rolle i vores ambitiøse planer for at

fremgang,” siger Morten Bødskov.
De fleste kommuner har allerede store planer

udvikle Glostrups bymidte og hele stations

Byplanlægning rundt om letbanen

for by- og erhvervsudviklingen, blandt andet

området. Så letbanen har allerede nu – mange

Også hos borgmestrene i de 11 letbanekom-

gennem Loop City.

år før sin jomfrutur – en stor og positiv indflydelse på u
 dviklingen i Glostrup,” siger han til

muner er der store forventninger til letbanen.
Borgmester i Glostrup Kommune, John EngelUd over at det bliver lettere for borgerne at

hardt (V), ser med glæde frem til letbanens

komme til og fra områdets store arbejdsplad-

indtog i kommunen.

dinletbane.dk.
I nabokommunerne Albertslund og Brøndby
er der også flere projekter på tegnebrættet,
herunder en fornyelse af Hersted Industripark
samt Kirkebjerg-området.

OM HOVEDSTADENS LETBANE
• Letbanen ruller ud på sin første tur i 2023/2024

De endelige tilbud fra entreprenørerne forven-

• Letbanen strækker sig over 28 kilometer mellem Lyngby og Ishøj

tes at foreligge i november 2017, hvorefter

• Den går igennem otte kommuner og får 28 stationer undervejs

der kan underskrives kontrakter. Herefter kan

• Der bliver omstigning til S-tog på seks stationer: Lyngby, Buddinge, Herlev, Glostrup, Vallensbæk og
Ishøj

arbejdet med at anlægge letbanen gå i gang.

• Letbanen kører uden køreplan hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut om aftenen og i
weekenden
• 11 kommuner, Region Hovedstaden og staten står bag Hovedstadens Letbane. Kommunerne er
Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Albertslund, Rødovre, Glostrup, Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk,
Ishøj og Høje-Taastrup.

TIDSLINJE

• Den største letbanestation bliver Glostrup med over 6.000 passagerer på et hverdagsdøgn. Herefter
følger Lyngby, Herlev, Buddinge, v/Lyngby Centrum og v/ Herlev Hovedgade

• 2016-2017: Anlægs- og driftskontrakter blev
sendt i udbud 20.oktober 2016

• Letbanen får en forventet tophastighed på 70 km/t. Gennemsnitshastigheden vil være på ca. 30 km/t,
inkl. stop ved stationer

• 2016-2017: Møder om ekspropriation ind
ledes med grundejere

• 13-14 mio. passagerer ventes at bruge letbanen årligt. Til sammenligning havde Kystbanen godt
10 mio. passagerer i 2011

• 2017: Forhandling og evaluering af tilbud på
de i alt otte kontrakter

• 4.000 daglige personture forventes at flytte fra bilerne og over i letbanen, når den åbner

• 4. kvartal 2017: Endelig ejergodkendelse af
kontrakter og projektet

• Hver passager forventes at rejse gennemsnitligt 5,5 km på en tur med letbanen
• Prisen på letbanen er ca. 4,4 mia. kr., inkl. 30 pct. reserver. Hertil kommer ca. 1,3 mia. kr. til indkøb af
tog m.m.
• Der kan være 200-230 mennesker i et letbanetog. Det svarer til cirka fire bybusser.
Læs mere på dinletbane.dk

• 2016: Anlægsloven blev vedtaget i Folketinget
31. maj 2016

• 2017-2018: Ekspropriationsforretninger
• 2018: Forventet start på ledningsomlægninger
• 2018-2019: Forventet start på anlægsarbejde
• 2023/2024: Forventet åbning af letbanen
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Kort nyt
Defekte olieudskillere
Miljøstyrelsen har undersøgt olieudskillere i
Danmark. Undersøgelsen viser, at der ca. findes
27.000 olieudskillere i Danmark. Omkring 75%
af olieudskillerne, svarende til ca. 20.000 olieudskillere, er af ældre dato (anlagt før 1990).
Mindst 35% af de ældre olieudskillere, svarende
til ca. 7.000 udskillere er formentlig utætte og
kan medføre et potentielt jordforureningsproblem. Projektet bliver fulgt op med en mere
detaljeret undersøgelse, der skal give et bedre
grundlag for at vurdere problemets omfang og
pege på, hvordan problemerne løses.
Kilde: www.mst.dk

Træ til kommuner og regioner skal være bæredygtigt
Kommuner og regioner i Partnerskabet for

• Træprodukter skal være dokumenteret miljø

Offentlige Grønne Indkøb stiller nu krav om, at

rigtige i henhold til miljømærkerne eller

det træ, de køber ind, skal være bæredygtigt.

lignende.
• Opfølgning kan ske ved at pålægge leveran-

Kravet om bæredygtighed gælder for alle 16

døren at skaffe dokumentation for anvendte

medlemmer af Partnerskabet for Offentlige

mærkningsordninger, fx FSC, PEFC, Blomsten

Grønne Indkøb, som blandt andet tæller 14 af

eller Svanen.

de største kommuner og regioner i Danmark.

Partnerskabet har målsætninger inden for ti

Med målet følger partnerskabet op på den

produktkategorier. Partnerskabet køber ind for

statslige forpligtelse til at købe bæredygtigt træ.

50 milliarder kroner om året, og står for mere

Kravene til det indkøbte træ er:

end 40 procent af alle danske kommuners

• Det skal være dokumenteret bæredygtigt.

samlede indkøb.

Se mere på http://www.gronneindkob.dk/.
Kilde: www.mst.dk

Belysningsbranchen, nedrivningsbranchen og cirkulær økonomi
- tilskudsordning
Lysfabrikanter kan tjene penge på at sælge

vende træ, mursten og beton, så ressourcerne

miljøgevinster. Tovholderne på projekterne er

samlede belysningsløsninger i høj kvalitet. På

ikke går til spilde. Miljøstyrelsen støtter små og

brancheorganisationerne.

den måde køber kunderne ikke blot et produkt,

mellemstore virksomheder med i alt 2,2 mio.

men en service, som omfatter drift og reparation

kr. til konkrete projekter under overskriften Cir-

Nærmere oplysninger hos: Miljøstyrelsen, Rune

af lamper og pærer. Og når et hus rives ned, kan

kulær Forretning. Projekterne skal både styrke

Gleerup, tlf. 7254 41 17, e-mail: rugle@mst.dk

nedrivningsvirksomheden genbruge og genan-

virksomhedernes konkurrenceevne og levere

Kilde: www.mst.dk

Vejledning om B-værdier
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Miljøstyrelsen har udgivet en ny vejledning

dende B-værdier, fastsat indtil 2016 samt de

i tæt sammenhæng med Luftvejledningen fra

om B-værdier. B-værdien (bidragsværdi) er

retningslinjer og definitioner, som anvendes ved

Miljøstyrelsen.

en grænseværdi for den enkelte virksomheds

fastsættelse af B-værdier. B-værdierne anvendes

bidrag til luftforureningen i omgivelserne.

blandt andet i forbindelse med dimensionering

Vejledningen indeholder en liste over de gæl-

af skorstens- og afkasthøjder og skal anvendes

Miljøstyrelsen, Vejledning nr. 20, 2016.
Kilde: www.mst.dk

Kunne du tænke dig, at din
virksomhed fik en grønnere
bundlinje?
– Så er projektet Bæredygtig Bundlinje måske noget for dig
Hvidovre Kommune deltager aktivt i projektet

årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/

”Bæredygtig Bundlinje” og er i øjeblikket ved

eller har en samlet årlig balance på højst 43

at finde interesserede virksomheder.

mio. EUR.

Der skal findes 10 virksomheder i kommunen,

Hvad indebærer deltagelse

der har lyst til at deltage i projektet. I alt 100

i projektet?

virksomheder i Region Hovedstaden forventes

Det er gratis at deltage, og deltagende virksom-

at deltage.

heder kan få gratis konsulenthjælp til en værdi
af helt op til 30.000 kroner. Virksomheden skal

Formålet med projektet er, at virksomheder får

selv bidrage med ca. 90 timers arbejde.

konkret hjælp til tiltag, der kan forbedre deres
energi- og ressourceeffektivitet, så bundlinje og

Virksomhedens indsats vil hovedsageligt bestå

konkurrenceevne forbedres.

i følgende aktiviteter og opgaver:
• Deltage i udarbejdelse af en forretningsplan

Deltagelse i projektet vil for hver af de delta-

• Finde data frem

gende virksomheder indebære at:

• Sikre at konsulentens og fagpersonernes

• Der udføres en gennemgang af virksomhe-

indsats er tilpasset virksomhedens behov

dens produkter og processer med deltagelse

• Anvende mindst 90 timer på projektet

af kommunen, DTU/Københavns Universitet

• Give adgang til oplysninger om virksomhe-

og andre relevante aktører for at identificere

dens ressourceforbrug

de områder, hvor der kan spares, og hvor
produktionen kan ske på en mere miljøvenlig

Hvordan kan virksomheden melde sig

Der kan ske tilmelding i år. Projektet løber indtil

måde

til projektet Bæredygtig Bundlinje?

september 2018. Et projektforløb vil typisk vare

• Virksomheden kan få assistance fra selvvalgt

Interesserede virksomheder kan få flere oplys-

ca. 6 måneder.

konsulent til at udvikle en grøn forretnings-

ninger om projektet hos Hvidovre Kommune,

plan med miljømæssige og økonomiske

og tilmelding sker også ved henvendelse til

På side 2 og side 10 er der portrætter af de

gevinster

kommunen.

to første virksomheder, der har tilmeldt sig

• Virkningen af en grøn forretningsplan vil blive
målbar
• Virksomheden får mulighed for at benytte
Bæredygtig Bundlinje projektets logo til egen

projektet.
Det er projektleder Helle Buus, virksomheden
skal tage kontakt til. Det kan ske på hbu@

Det er virksomhederne Kontra Coffee og Sv.

hvidovre.dk, telefon 3639 3589.

Michelsen Chokolade, begge beliggende på

markedsføring

Avedøre Holme.
Interesserede kan få besøg af kommunen for

Hvem kan deltage?

en nærmere drøftelse af en eventuel deltagelse.

Når projektet hos de to virksomheder er afslut-

Projektet er for små og mellemstore virksom-

Der er indtil nu 2 virksomheder, der har tilmeldt

tet, vil resultaterne blive beskrevet i Miljøavisen.

heder. Det er en betingelse, at virksomhederne

sig projektet. Tilmelding sker efter først til

Samtlige deltagende virksomheder vil blive

beskæftiger under 250 personer og har en

mølle-princippet.

omtalt i Miljøavisen, såfremt de ønsker det.
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Bæredygtig Bundlinje
- Sv. Michelsen Cholokade
Chokolade på Avedøre Holme.
Af Ole Lützen, Miljøavissamarbejdet

Chokoladefabrikken Sv. Michelsen Choko
lade A/S ligger på Avedøre Holme i Hvidovre
Kommune. Virksomheden er den eneste chokoladeproducent i Danmark, hvor alt indkøbt
kakao er købt under det internationale Fairtrade
Kakaoprogram. Virksomheden har tilmeldt sig
projektet Bæredygtig Bundlinje.
Sv. Michelsen Chokolades produkter må betegnes som absolutte kvalitetsprodukter inden for
kredsen af producenter af ”kvalitetschokolade”.
Produkterne anvendes i stor udstrækning som

Alt chokolade fra Sv. Michelsen er håndlavet

gaver, herunder virksomhedsgaver, og produkterne kan kun købes i meget begrænset omfang

Fairtrade betyder også, at alle led fra kakaobon-

et område, hvor det må forventes, at der kan

i andre butikker end virksomhedens egne eller

de til endelig distributør skal opfylde standarder

opnås besparelser.

i specialbutikker. Sv. Michelsen Chokolade har

for bæredygtig produktion, og i alle led skal der

begrænset salget til få steder, da virksomheden

tilbydes en rimelig løn og gode sundheds- og

Da virksomheden flyttede til Hvidovre i 2007,

ønsker at have sikkerhed for, at produkterne

sikkerhedsforhold til alle ansatte.

blev der gennemført et større energioptime-

sælges i frisk tilstand – gerne inden for tre

ringsprojekt, som dengang resulterede i digital

måneder efter produktionen. Virksomheden

Miljøforhold

regulering af forbrug, udskiftning af pumper

kan ikke have sikkerhed for, at supermarkeder

Virksomhedens råstoffer er dyre, og spild - og

og automatisk lysstyring.

kan styre salget af produkterne så nøje, at kva-

dermed affald – fra produktionen, er altid søgt

litetskravene kan overholdes. Virksomheden har

begrænset.

også en netbutik.

fra udstyret foruden det sanitære spildevand.
Virksomheden bruger en del emballage, da

Spildevandet indeholder utvivlsomt bl.a. fedt-

Fairtrade

produkterne er emballeret i relativt små partier.

stoffer fra produkterne, og spildevandet kan

Sv. Michelsen Chokolade har indledt samarbej-

Sv. Michelsen Chokolade er derfor interesseret

også være et område, der vil blive vurderet nær-

det med Fairtrade, fordi virksomheden i kraft

i at undersøge, om der kan ske reduktioner i

mere ved projektet om bæredygtig bundlinje.

af sin produktion har den opfattelse, at de har

emballageforbruget, og om der kan anvendes

et ansvar over for de kakaobønder, der dyrker

mere bæredygtige emballager.

deres råvare. Med virksomhedens deltagelse i

Produktion siden 1930’erne
Al produktion af de færdige chokoladevarer for-

Fairtrade, medvirker Sv. Michelsen Chokolade

Der foregår allerede nu et omfattende arbejde

går på fabrikken på Avedøre Holme. Der er 35

til, at kakaobønderne får forbedret deres leve

med at genanvende transportemballagerne fra

ansatte. Virksomheden ligger i dag på Avedøre

vilkår. Fairtrade betyder, at de er garanteret

papkasser over Strapex til krympefolie. Materia

Holme, men blev grundlagt på Østerbro i 1933.

en minimumspris på deres varer, og de får en

lerne samles og sendes til genbrug.

Dengang som konditori, men på grund af krisen

Fairtrade bonus, som de kan bruge til at inve-
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Spildevandet består fortrinsvis af vaskevand

i 1930’erne, udvidede grundlæggeren Svend

stere i deres landbrug og til at forbedre deres

Energiforbruget til smeltning af chokoladen

dyrkningsmetoder.

og til afkøling af de færdige produkter er også

Michelsen produktionen til også at omfatte
Fortsættes side 11

}

Miljøpris til den daglige leder
af Quark Natur Centeret
Modtageren af Hvidovre
Kommunes miljøpris for 2016
blev Christian Blach-Storm,
leder af Quark Naturcenter og
naturvejleder.

i det Grønne Råd, hvor han repræsenterer
Friluftsrådet.
Quark Natur Centeret er en del af Børn og Unge
og Skoleforvaltningen i Hvidovre. Centeret servicerer de ni folkeskoler i Hvidovre. Skolerne kan
booke aktiviteter på naturcenteret som en del
af den naturfaglige undervisning, der allerede
foregår på skolerne.

Den 5. oktober blev Hvidovre Kommunes Miljø
pris 2016 uddelt i kommunalbestyrelsessalen på

To andre kandidater var også indstillet til prisen:

rådhuset, og prismodtageren var leder af Quark

Gartner Jack Agner Jeppesen fra Vej og Park,

og naturvejleder Christian Blach-Storm.

der var indstillet for det store arbejde, han gør
dagligt med pleje af Kystagerparken og Lods

Christian Blach-Storm fik prisen, dels fordi han

parken, og kommunens samlede gartner-stab,

er en dygtig leder og naturvejleder på Quark,

som var indstillet for deres indsats med at sørge

dels for de mange øvrige miljø- og klima-

for de mange smukke bede og blomsterkummer

aktiviteter, han er involveret i i Hvidovre Kommu-

i Hvidovre.

ne. Han har bl.a. deltaget i forskellige projekter
om affaldssortering i daginstitutionerne og i

Miljøprisen 2016 bestod af et diplom og et

gennemførelsen af en stor madspilds-konkur-

kunstværk udført af den lokale billedkunstner

rence. Desuden sidder Christian Blach-Storm

Jo Møller.

}

Christian Blach-Storm får prisen overrakt af
borgmester Helle Adelborg

Fortsat fra side 10

chokoladevarer, så der var en større spredning

generation og administrerende direktør i Sv.

Virksomheden tilstræber at have få underleve-

på produkterne. Det er så chokoladeproduktio

Michelsen Chokolade, forventer sig af projektet,

randører, som de har et godt kendskab til, og

nen, der er videreført.

at det skal være med til at forbinde høj kvalitet i

foretrækker at samarbejde med certificerede

produktionen og produkterne med ansvarlighed

virksomheder. Sv. Michelsen Chokolade ser

på miljøområdet.

frem til, at deltagelse i Bæredygtig Bundlinje-

Butikker

projektet også kan underbygge og forstærke

Sv. Michelsen Chokolade har egne butikker.

virksomhedens indsats på disse områder.

Der er syv butikker, hvoraf de fleste ligger i

Virksomheden skal som grundlæggende for-

hovedstadsområdet. Butikkerne sælger ude-

udsætning være lønsom, og et mål er lønsom

lukkende virksomhedens egne produkter. Der

vækst. Det er desuden virksomhedens mål, at

Resultater fra projektet om

eksporteres til Norge og Sverige og en mindre

dens aktiviteter i stigende omfang skal være

bæredygtig bundlinje

del til Tyskland.

bæredygtige, og det er vigtigt, at virksomhe-

Resultaterne fra projektet vil blive beskrevet i

dens bæredygtighedsprojekter har en positiv

Miljøavisen, når projektet er afsluttet.

Forventninger til projektet

indflydelse på bundlinien, i form af forbedret

Bæredygtig Bundlinje

lønsomhed og forøget salg, osv. Ud over ønsket

Sv. Michelsen Chokolades forretning bygger

om at forbedre kakaobøndernes kår er dette

udelukkende på produkter af høj kvalitet. Ni-

også en grund til, at virksomheden er blevet

colas Dorff og Daniel Paetsch, der er hhv. tredje

tilsluttet Fairtrade.

Se om deltagelse i projektet på side 9.
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Ny medarbejder
Christine Borg Søegren
”Jeg er uddannet civilingeniør i akvatisk
videnskab og teknologi fra DTU. Uddannelsen bygger oven på en bachelor
fra RUC i miljøbiologi og teknologisk
samfundsplanlægning (TekSam).
Jeg startede i Hvidovre kommune i Planog Miljøafdelingen den 1. oktober, 2016.
Jeg sidder i Miljøteamet og arbejder
bl.a. med miljøtilsyn, godkendelser og
spildevandstilladelser. Det kan derfor
være, du kommer til at mødes med mig i
forbindelse med tilsyn på din virksomhed.
Siden jeg blev færdiguddannet har jeg
arbejdet i både Orbicon og Naturstyrelsen og som naturformidler på en række
naturskoler.
Jeg glæder mig til at lære den kommunale verden at kende og at arbejde med
kommunens virksomheder.”
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