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Vi skriver for at fortælle om vores opgave som myndighed overfor alle virksomheder i kommunen. Vores ønske er, at 

du som erhvervsdrivende tager stilling til din virksomheds miljøpåvirkning – f.eks. igennem produktion af affald, spil-

devand, lugt og støj. Vi håber på et godt samarbejde med dig og ønsker dig med disse tips (herunder) held og lykke 

som erhvervsdrivende. 

Sortering af affald 

Alle virksomheder skal sortere affald. Affaldet skal enten til genanvendelse, forbrænding eller deponi. Vi vil anbefale 

dig, at bruge www.affaldstjek.dk til at finde ud af hvor affaldet fra din virksomhed skal hen. Et affaldstjek tager ca. 10 

minutter. 

Opbevaring af farligt affald og farlige råvarer og produkter 

Greve Kommune har en forskrift for opbevaring af farligt affald og farlige råvarer og produkter. Du kan se forskriften 

på www.greve.dk/erhverv/erhvervsaffald og find ud af, om din virksomhed har særlige forpligtelser. Download folde-

ren Tips og tricks til god opbevaring af farligt affald og farlige råvarer og produkter. 

Erhvervsaffaldsgebyr 

Lovgivningen kræver, at alle udgifter, kommunen har i forbindelse med affald fra virksomheder, bliver opkrævet hos 

virksomhederne. Kommunens udgifter kan for eksempel være, at anvise affald, generel vejledning om affald, affalds-

kampagner og lignende. Gebyret er ens for alle virksomheder uanset størrelse. Du kan læse mere på 

www.greve.dk/eag 

MiljøCenter Greve (Genbrugsplads) 

Din virksomhed har mulighed for at benytte MiljøCenter Greve, Ventrupparken 16, 2670 Greve til aflevering af er-

hvervsaffald, hvis du er tilmeldt og betaler gebyr for ordningen. Du kan læse mere på www.greve.dk/eag   

Olietanke 

Der gælder forskellige regler for olietanke – der skelnes mellem små tanke (mindre end 6.000 liter) og større olie-

tanke. På hjemmesiden www.greve.dk/olietanke kan du læse om sløjfningsfrister, typegodkendelse og krav til inspek-

tion. 

Spildevand 

Hvis din virksomhed udleder andet end regnvand og sanitært spildevand og/eller hvis du ønsker at installere en olieud-

skiller, så skal du søge om en spildevandstilladelse. Find ud af mere på www.greve.dk/erhverv/virksomheder-og-mil-

joe/spildevand-og-vaskeplads 

 

 

 

  

Miljølovgivning og din virksomhed 

Greve Kommune, Rådhusholmen 10, 2670 Greve eller på natmil@greve.dk eller tlf.: 4397 9448 

 

http://www.affaldstjek.dk/
http://www.greve.dk/erhverv/erhvervsaffald/
http://www.greve.dk/eag
http://www.greve.dk/eag
http://www.greve.dk/olietanke
http://www.greve.dk/erhverv/virksomheder-og-miljoe/spildevand-og-vaskeplads
http://www.greve.dk/erhverv/virksomheder-og-miljoe/spildevand-og-vaskeplads
mailto:natmil@greve.dk
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Olie- og benzinudskiller 

Greve Kommune har en obligatorisk tømningsordning for olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang. Det 

betyder, at du har pligt til at være tilmeldt ordningen, med mindre du har søgt og fået fritagelse. Du kan læse mere 

og hente et tilmeldingsskema/fritagelsesskema på www.greve.dk/erhverv/erhvervsaffald/olie-og-benzinudskillere 

Autoværksted.  

Du må kun etablere, flytte, udvide eller ændre et autoværksted, hvis du fortæller det til kommunen. Greve Kom-

mune har lavet et skema, som du skal udfylde og sende til os – se www.greve.dk/erhverv/virksomheder-og-mil-

joe/autovaerksteder 

Vi gør opmærksom på, at der kan være specielle krav til værkstedets beliggenhed – specielt i blandede bolig og 

erhvervsområder. 

Restaurant 

Åbner du en restaurant, skal du være opmærksom på, at Greve Kommune har en forskrift for indretning og drift 

af restaurationer. Der er f.eks. specielle krav til udsugning og støj og du skal sende os en anmeldelse – også 

selvom der tidligere har været restaurant i de lokaler du flytter ind i. Se anmeldelsens indhold i forskriftens § 6. 

Se mere på www.greve.dk/erhverv/virksomheder-og-miljoe/restaurationer 

Fedtudskiller 

Driver du restaurationsvirksomhed og/eller har en fedtudskiller, skal du sørge for, at den bliver tømt mindst en 

gang om året. Du kan læse mere på Greve Kommunes hjemmeside under restaurationer www.greve.dk/er-

hverv/virksomheder-og-miljoe/restaurationer  

og i Erhvervsaffaldsregulativet se mere i højre spalte på www.greve.dk/erhverv/erhvervsaffald 

Miljøgodkendelse 

Nogle brancher skal miljøgodkendes inden de må etableres – hvis du er i tvivl om din virksomhed skal miljøgod-

kendes, så skriv en mail til os eller se www.greve.dk/erhverv/virksomheder-og-miljoe/miljoegodkendelser 

Miljøskema 

Hvis din virksomhed har en produktion, der kan give anledning til forurening (affald, ventilation, støj mm.), og 

endnu ikke har modtaget et miljøskema, bedes du udfylde vedlagte skema og sende det til natmil@greve.dk 

 

Hvis du har spørgsmål om miljø eller er i tvivl om, hvordan du skal bære dig ad med at leve op til gældende reg-

ler, står vi til din rådighed. Du kan ringe til os på tlf. 43979448 eller skrive en mail til natmil@greve.dk. 

 

Venlig hilsen 

Natur- og Miljø  

Center for Teknik & Miljø 
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