Bæredygtige indkøb – et fælles ansvar med gevinst for alle
Opsamling på miljøseminar afholdt 5. november 2018 i Kongsholmcenteret

Albertslund fejrede 10 års jubilæum som 100% miljøcertificerede med et historisk tilbageblik, et kig
ind i fremtiden med FN’s verdensmål, et fornyet fælles fokus på indkøb – og ikke mindst to store
lagkager.
Dagen startede med nyheden om den fornyede miljøcertificering. Certifikatet er vedlagt denne
opsamling. Brug det endelig ude i enheder, så personale, brugere og besøgende kan se vi arbejder
systematisk med miljøarbejdet.
Den eksterne revision fandt enkelte afvigelser, hvor vi især vil rette opmærksomheden mod
vigtigheden af at alle enheder gennemgår nedenstående procedure:

Miljømål og den fælles miljøindsats om indkøb
Den fællesmiljøindsats i 2019 er ligesom i 2018 indkøb. I den forbindelse kan vi tilbyde alle enheder
med bespisning et omlægningstjek fra Københavns Madhus, hvor en konsulent gennemgår jeres
indkøb uden omkostninger for jer. Det er oplagt for enheder med en økologiprocent under de 75%,
som er målet i dag, men også meget relevant for jer, der arbejder med børn og endnu ikke 90%
økologi, som er målet i 2020. Kontakt Maja mzw@albertslund.dk for at lave en aftale.
Det er obligatorisk for alle enheder med bespisning at indhente Det Økologiske Spisemærke fra
Fødevarestyrelsen. Se hvordan I kommer i gang her: https://www.oekologiskspisemaerke.dk/kantine/øko-regnskab-vejledning-og-kontrol
Da Spisemærket skal sende et signal om
kommunens fokus på økologi, ser vi meget
gerne at Spisemærket hænger synligt fremme
for borgere i jeres enhed. Spisemærkerne kan
også bruges som miljømål, f.eks. kan I have en
ambition om at opnå guld hvis I idag har sølv.
Alle kostansvarlige inviteres til møde D. 30.
januar kl. 12-14, hvor en repræsentant fra
Fødevarestyrelsen vil gennemgå ansøgningen om Spisemærket og svare på spørgsmål til
dokumentation mv.
Der har i 2018 været afholdt to kurser i Københavns Madhus med fokus på grøn madlavning. Vi har
fået god respons på kurserne og arbejder på at kunne invitere til flere kurser i 2019.
Den interne byttebørs er online, hvor I kan afsætte emner, I ikke længere selv skal bruge. Se
hvordan her: https://medarbejdersiden.albertslund.dk/decentral/bytteboers/
Indkøbssystemet er et fokus på rådhuset, hvor vi gerne vil gøre det nemmere for jer at handle
bæredygtigt ind. Dels forsøger vi selv at tilrettelægge udbud sådan at vi efterspørger bedre
sortiment og prioriterede varekataloger, og dels indgår vi i partnerskaber der i fælles front
efterspørger flere bæredygtige alternativer.
Samtalekorpset har gennemført miljøsamtaler i 23 enheder med fokus på jeres lokale miljømål og
grønne regnskab. Som altid fungerer samtalen også som et bindeled mellem os på rådhuset og jer,
hvor vi kan hjælpe med at bringe nye idéer videre eller løse særlige udfordringer. Hvis der er
udfordringer med afhentningen eller den udendørs opbevaring af affald, kan I som altid kontakte
affaldsteamet Merete merete.winther@albertslund.dk eller Birte birte.kvamm@albertslund.dk.
En arbejdsgruppe med fokus på enhedernes indkøb er under etablering. Gruppen skal blandt andet
arbejde på en guide til bæredygtige indkøb til glæde for alle enheder. Kontakt
miljoledelse@albertslund.dk hvis I er interesserede i at indgå i gruppen.

Vi fejrer 10 års jubilæum for miljøcertificeringen
Driftschef Klaus Nielsen gav sit indblik i hvordan Albertslund Kommune blev en miljøcertificeret
kommune og hvilket system miljøledelsen er bygget op omkring i dag. Her spiller bl.a.
Miljøblomsten en væsentlig rolle i at fokusere miljømålene.
Miljøblomstens otte emner står beskrevet med de
kommunale målsætninger her:
https://medarbejdersiden.albertslund.dk/vejledning-ogsupport/miljoe/miljoearbejde-i-praksis/
Verdensmålene og indkøb
Jette Thomsen fra groconsult gav et indblik i FN’s 17
verdensmål og faciliterede en workshop med fokus på
verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.
Deltagerne benyttede workshoppen til at diskutere egne
miljømål med inspiration fra verdensmål 12:
https://www.verdensmaalene.dk/maal/12
Der er mulighed for at bestille verdensmålene som
terninger uden omkostninger. Ved interesse kontakt
miljoledelse@albertslund.dk inden d. 12. december.

Affaldsteamet kiggede forbi
Affaldsteamet har været på besøg i enhederne, der får ros for engagementet med affaldssortering.
Man kan nu benytte almindelige plastposer til madaffaldet. Den tidligere biopose bestod af 72%
fossilt plastmateriale, gik lettere i stykker end en almindelig plastpose og blev alligevel sorteret fra
på Vestforbrændingen. Derfor er det besluttet at skifte til poser af genanvendt plast. Alle enheder
vil til foråret få besøg af affaldsteamet med henblik på, om noget skal justeres ift. den udendørs
affaldssortering.
I kan læse mere om affaldssortering her:
https://medarbejdersiden.albertslund.dk/decentral/brugervejledning-for-kommunaleejendomme/affald/

