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Morten Slotved modtog i sin egenskab af formand for Nordforbrænding hovedcertifikatet på hele virksomhedens vegne, 
men der var også certifikater til afdelingerne, der blev modtaget af fra venstre Driftsleder for genbrugspladser Niels 
Johansen, Teknisk Chef Bent Kristensen, Driftsleder fjernvarme Kent Unold og Driftsleder Toelt Allan Drøschler. 

Nordforbrænding belønnet for godt 
miljøarbejde 

Dansk Standard Certificering har tildelt Nordforbrænding i Hørsholm et ISO-certifikat for 
miljøledelse efter international standard 

AF STEEN TUE BJERBORG 

Nordforbrænding i Hørsholm har nu sort på hvidt, at virksomheden bliver ledet og kørt efter nogle gode 

miljøprincipper. 

Dansk Standard Certificering har netop udstedt et ISO-certifikat til Nordforbrænding, som viser, at 

virksomheden lever op til international miljøledelse af alle selskabets mange aktiviteter, der spænder fra 

affaldsforbrænding med energiudnyttelse over fjernvarme og genbrugspladser til Toelt Losseplads. Og 

det glæder formand for Nordforbrændings bestyrelse, Hørsholms borgmester Morten Slotved. 

"Nordforbrænding er en vigtig miljøvirksomhed og stor arbejdsplads i ejer-kommunerne. Her har jeg og 

den øvrige bestyrelse kunnet følge en beslutsomhed fra Nordforbrænding med hensyn til at forbedre 

miljøet i aktiviteterne. Miljøledelse giver en ekstra sikkerhed for, at der hele tiden er fokus på miljøet," 

siger Morten Slotved, der modtog certifikatet på et morgenmød fredag den 13. december, hvor han 
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benyttede lejligheden til at takke ledelsen, de miljøansvarlige og alle medarbejderne for det store 

arbejde med at holde fokus på miljø og indføre miljøledelse i hverdagen.  

Flere forbedringer 

Og Nordforbrænding har virkelig gjort en indsats for miljøet, siden den i 2011 begyndte arbejdet med at 

indføre miljøledelse. 

I foråret 2012 blev der indført en konkret miljøpolitik, hvor medarbejderne bliver inddraget i at udarbejde 

miljørigtig drift. Og det har blandt andet ført til, at emissionerne fra kraftvarmeværket er blevet 

reduceret, sorteringen til genbrug på de 6 genbrugspladser er blevet forbedret, og udnyttelsen af 

energien er blevet forbedret ved udbygning af fjernvarmenettet. 

Når den planlagte nye ovnlinje 5 snart sættes i drift, vil den også bidrage til endnu bedre miljø og 

udnyttelse af energien, og til at driften vil blive omfattet af miljøledelsessystemet. 

"Der er altså tale om en rigtig solskinshistorie her," slutter Morten Slotved med et smil. 

 

 
Nordforbrænding i Hørsholm har lavet flere konkrete forbedringer på miljøområdet, siden arbejdet med at indføre 
miljøledelse blev indledt i 2011. 
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