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Hvorfor ??? 

 

Miljøforvaltningen er 

certificeret efter ISO 

9001 og SKAL 

certificeres efter ISO 

14001. 

 

Tidligere 

kvalitetsansvarlig for 

Miljøforvaltningen i 

Aalborg Kommune. 

 

NBEN er et offentligt -

privat samarbejde med 

en række interessenter 

– og er et eksempel på  

kommunens egne 

ydelser også ændres 

(Mere miljø for 

indsatsen). 
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Kvalitetsledelse i dag: 

 

-Styrket professionel 

tilgang til vores ydelser 

- Styrket 

helhedsorientering 

(ledelsesniveau) 

-Styrket ledelsens 

engagement / forpligtet 

-Sikret ensartethed og 

kvalitet 

-Sikret systematisk 

læring 

-Sikret medarbejder 

engagement 

 

Systemet bygger på det 

som giver mening for 

os! 

 

Miljøledelse ind i 

kvalitetsledelsen: 

- Ydelserne 

- Driften 

- Systemet 

 

 

 

 



Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark 
w

w
w

.n
b

e
n

.d
k

 

M-1 Procedure for tilsyn med dambrug 

M-2 Procedure for § 19 anmeldelser af halmlade / maskinhal/kornsilo 

M-3 Procedure for erhvervsmæssigt dyrehold for 3-15 DE 

M-4 Procedure for regulering af vandløb 

M-5 Procedure for klassifikation af vandløb 

M-6 Procedure for godkendelse af vandløbsregulativer 

M-7 Procedure for § 8 tilladelser efter jordforureningsloven 

M-8 Procedure for meddelelse af påbud efter JFL’s §§ 40, 41,48  

M-9 Procedure for genanv. Af forurenet jord efter MBL §19 / 85 

M-10 Procedure for nedsivning af husspildevand 

M-11 Procedure for miljøgodkendelse af virksomheder 

M-12 Procedure for tilladelse til etablering af nedgravede tanke til spildevand 

M-13 Procedure for behandling af anmeldelse af vindmøller  

M-14 Procedure for tilsyn med virksomheder 

M-15 Procedure for anmeldelse om etablering, udv. /ændringer af autovirks. 

M-16 Procedure for anmeldelse af olietanke over 6000 liter 

M-17 Procedure for tilslutning til kommunalt spildevandsanlæg 

M-18 Procedure over klager fra virksomheder og borger 

M-19 Procedure for miljøgodkendelse af dambrug 

M-20 Procedure for udtalelse til grønt regnskab 

M-21 Procedure for udledningstilladelser til vaskepladser 

M-22 Procedure for tilladelse til opgravning af bundmateriale 

M-23 Procedure for udledningstilladelse renseanlæg 

M-24 Procedure for tilladelse til regnvandsbetingede udløb 

M-25 Procedure for tilladelse til nødoverløb 

M-26 Procedure for klager over vandløbsvedligeholdelsen 

M-27 Procedure for tilsyn med overholdelse af 2 meter bræmmer 

M-28 Procedure for vandløbsvedligeholdelsen 

M-29 Procedure for tilsyn med vandløbsvedligeholdelsen 

M-30 Procedure for udledning af forurenet grundvand ved grundvandssænkning 

M-31 Procedure for godkendelse af risikovirksomheder 

M-32 Procedure for § 21 høring (anden kom.) om anvendelse af arealer i AK 

M-33 Procedure for tilsyn med badevand 

M-34 Procedure for spildevandsrensning i det åbne land 

M-35 Procedure for klager over gener fra erhvervsmæssigt dyrehold 

M-36 Procedure for anmeldelser – ikke erhvervsmæssigt dyrehold (0-3 DE) 

M-37 Procedure for krydsoverensstemmelseskontrol 

M-38 Procedure for tilsyn med husdyrbrug 

M-39 Procedure for placering og indretning af husdyrhold (byggesager) 

M-40 Procedure for behandling af miljøvurderinger i Miljø 

M-41 Procedure for behandling af § 10 sager (husdyrbrug for 15-75 DE) 

M-42 Procedure for godkendelse efter §§ 11,12 og 16 

M-43 Procedure for sagsbehandling ved anmeldelse af visse aktiviteter  

M-44 Procedure for sagsbehandling af ansøgning om jordvarmeanlæg 

M-45 Procedure for godkendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål 

M-46 Procedure for øvrige sagsbehandling  (virksomheder) 

M-47 Procedure for §19 tilladelse for udspredning af affaldsprodukt til jordbrugsformål 

M-48 Procedure for klage/henvendelse v. vedligeh. af fælles skelgrøft (privat)  

M-49 Procedure for klager / henvendelse v. vedligeholdelse af private vandløb 

M-50 Procedure for håndhævelse af MBL og husdyrloven 

M-51 Procedure for anmeldelse om udskiftning af udbringningsarealer 
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Ydelser 
 

Samarbejder internt /udadtil: 

Bæredygtighedsstrategi 

Klimastrategi 

Center for Grøn Omstilling 

Green Cities  

Aalborg Commitment 

Key to green 

Act Now  

 

Udviklingsprojekter: 

NBEN – netværket 

Bæredygtighed i tilsynet 

Grønne udviklingsplaner – 

landbrug 

Grøn butik – detailhandel 

Grønne indkøb – totaløkonomi 

Økologi og madspild 

Miljøledelse på skoler 

Miljøvurdering af planer og 

projekter 

Bæredygtighedsfestival 

Grøn jobbank 

LAR katalog 

 

 

  

 

 

 

 

 

I forhold til de nye ISO standarder: 

-Styrket projektledelse i forhold til planlægning og 

organisatorisk samspil i forhold til projektledelsen af 

de enkelte aktiviteter herunder styring af risici.  

Ydelser i forhold til Miljø: 

-Miljøforvaltning = Miljø er ofte en stor del af 

kerneydelsen 

-Øget fokus på dokumenteret miljøeffekt  - evt. set i 

livscyklusperspektiv (ledelse – medarbejdere) 



Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark 

Miljøledelse ind i 

kvalitetsledelsen: 

 

 

-Driften 
-Energi (ventilation, automater) 

-Vand  

-Indkøb (fx papir, økologi) 

-Affald 

-Online møder 

-Hybridbiler / cykler 

-adfærd /medarbejderne 

 
P.t.  

•Registreringer – udtræk mgl. 

•Indkøbspolitik  

•Strategier for fx klima og 

bæredygtighed  

•Mangler lokale mål/ forbedringer for 

driften (udover budgetmål) 

•Mangler plan for ”walk the talk”  

herunder adfærd/engagement. 
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Miljøledelse ind i 

kvalitetsledelsen: 

  

Systemet 

 
Vi har følgende tværgående 

procedurer - robuste: 

 

-Politik, målsætning og mål 

-Handlingsplaner 

-Organisation og ansvar, 

Ledelsens evaluering 

-Styring af dokumenter / 

registreringer 

-Kompetencestyring / beføjelser 

-Brugerundersøgelser 

-leverandørstyring 

-Myndighedskoordinering 

-Audit 

-Afvigelser, korrigerende 

handlinger 

-Offentliggørelse af resultater 

-Den systemansvarliges 

opgaver 

 

 

 

 

I forhold til de nye ISO standarder: 

 

-Styrket ”lederskab” – kan betyde noget for  

-Organisation og ansvar, ledelsens evaluering, 

mål og planer for opnåelse af mål 

(miljøforbedringer). 

 

-Indføre metoder til i højere grad at styre risici og 

muligheder (ydelser og drift – også på 

miljøsiden).  

 

Justeringer i forhold til Miljøledelse: 

Miljø/ CSR skal tydeligere ind i politikken (måske) 

Ledelsens evaluering – Miljøparametre mgl. I 

analyserapport / evaluering 

Leverandørvurdering – ”miljø” som parameter 

mangler i bilag 

Audit – mere fokus i praksis på miljøeffekt og ”drift” 

og nye muligheder. 

Benævnelser – kvalitetsmål … mål! 
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Kvalitetspolitikken: 

Aalborg Kommunes sagsbehandling og virke indenfor områderne teknik, miljø og 

forsyning kendetegnes af kvalitet, ensartethed og effektivitet. 

 

Sagsbehandlingen sker i åbenhed og i dialog med borgere, virksomheder og 

andre samarbejdspartnere og er målrettet mod fremme af en bæredygtig 

udvikling og en høj grad af brugertilfredshed. 

 

Sagsbehandlingen bliver løbende kvalitetssikret og kvalitetsudvikles indenfor de 

afsatte ressourcer og krav. 
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Leverandørstyring 

(uddrag): 
 

 

Medarbejderens ansvar 

indbefatter 

 

•tilsyn med kvaliteten af 

tilkøbte varer og ydelser 

(kompetencer), herunder den 

nødvendige indgriben og 

opfølgning, hvis der 

konstateres mangler,  

 

•vurdering af leverandørens 

betydning,   

 

•udarbejdelse af 

leverandørvurdering, 

 

• evt. løbende vurdering, 

 

•udarbejdelse af evaluering af 

leverandører. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forhold til de nye ISO standarder: 

 

-Indføre metoder til i højere grad at styre risici hos 

leverandører (ydelser og drift – også på 

miljøsiden).  
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4.1 Kompetencestyring (uddrag) 
Afdelingslederen har det faglige ansvar, og skal 

derfor sikre, at opgavevaretagelsen foretages 

af medarbejdere, der er i besiddelse af de 

fornødne kompetencer. Dette styres via KMD-

Opus, der skal give et klart billede af, 

 

•hvilke kompetencer der er brug for 

•hvilke kompetencer der er til stede 

•hvilke områder hvor kompetencen ikke er 

tilstrækkelig 

 

Kompetencestyring skal til enhver tid give 

afdelingslederen et overblik over, hvor og af 

hvem en opgave udføres bedst muligt. 

 

Kompetenceudviklingen aftales i MUS-

samtalen og registreres i 

kompetenceudviklingsskemaet for den enkelte 

medarbejder.  

 

Ved kompetenceudvikling forstås bl.a. 

efteruddannelse, sidemandsoplæring, kurser, 

selvstudium, netværk, jobrotation 

(perspektivbytte). 

 
 

 

 

 

 

 

  

I forhold til Miljøledelse: 

 

-Kompetencer hos det interne servicepersonale 

-  
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4.2 Ledelsens evaluering – 

Analyserapport 

 
Den systemansvarlige udarbejder hvert år 

en analyserapport. Analyserapporten 

præsenteres for kvalitetsgruppen. 

 

Rapporten har følgende overskrifter: 

 

1) Undersøgelser af, om ledelsessystemet 

fungerer DS/EN ISO 9001, 

arbejdsmiljøledelse, OHSAS 18001, mål, 

mv. 

2) Anbefalinger om forbedringer 

3) Ændringer der påvirker 

ledelsessystemerne 

4) Opfølgning det foregående år 

5) Tilbagemeldinger fra kunder 

6) Procespræstationer og 

produktoverensstemmelse 

7) Resultater af audit 

8) Status forebyggende og korrigerende 

handlinger 

9) Beredskab 

10) Arbejdsmiljø 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeringer i forhold til Miljøledelse: 

Ledelsens evaluering – Miljøparametre mgl. I 

analyserapport / evaluering 
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”Netværket er værdifuldt med 

henblik på samarbejdsmuligheder 

på tværs af brancher” 

Barsmark A/S: 

Miljøledelse i 

netværket 
 

• Erfaringsudveksling 

  

•Arrangementer m.v.om 

miljøledelse 

 

 - præsentation af den 

nye standard (efteråret 

2014) 

 

-NBEN kan bidrage til at 

sikre miljøkompetencer 

(fx forløb / kurser for 

medarbejderne) 

 

- behovsstyret… ideer? 

 

 

 

 

 

 

 


