gang med flytningen til Odense

274 af Miljøstyrelsens nuværende cirka 580 medarbejdere arbejder nu med tjenestested i Odense.

re en vis overbooking i forbindelse med flytningen, så
vi kan have et overlap mellem gamle og nye medarbejdere. Det gør vi for at mindske tab af viden og minimere
faldet i Miljøstyrelsens produktivitet, siger Lars Møller
Christiansen.
Netop minimering af videnstabet har været et vigtigt mål
for Miljøstyrelsen i forbindelse med udflytningen. Selv om
der er gjort meget for at sikre oplæringen af nye medarbejdere, kan tab af viden dog
ikke undgås.
- Det er en kæmpe udfordring for en vidensorganisation som Miljøstyrelsen
at sige farvel til 40 procent
af sine medarbejdere. Og så
der er selvfølgelig specialistområder, hvor det er særligt
svært at finde eksperter. Det
gælder blandt andet områder
som kræver højt specialiserede fagfolk, for eksempel toksikologer inden for pesticider
og biocider, nævner Lars Møller Christiansen.

Hovedkvarter
på Tolderlundsvej
Miljøstyrelsens udflytning til
Odense vil ifølge vicedirektøren være på plads i løbet af det
næste halvår.
- Til april indvier vi vores
hovedkvarter på Tolderlundsvej 5. Her bliver der plads til
godt 300 arbejdspladser. I
kombination med de arbejdspladser, vi har i Englandsgade og i Finlandsgade, vil vi pr.
april have plads til alle medarbejdere i Odense, fortæller
Lars Møller Christiansen.
- På sigt, tilføjer han, er det
tanken, at vi skal samle os i
det nye hovedkvarter på Tolderlundsvej, så styrelsen bliver samlet på én adresse. Men
i hvilken takt, det sker, kan vi
ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.
Når udflytningen til Odense er på plads i april, vil Miljøstyrelsens hidtidige hovedkontor i Haraldsgade 53 i
København blive lukket helt.
Miljøstyrelsens fynske forpost ligger på Englandsgade 25 i Odenses havnekvarter. Det nye hovedkvarter, som tages i brug i april,
kommer til at ligge på Tolderlundsvej 5, der tidligere har huset Den Sociale Højskole.

MILJØSTYRELSEN OG LANDBRUGET
Miljøstyrelsen, der er en del af Miljøministeriet, administrerer en
række arbejdsområder. Når det gælder landbruget, peger vicedirektør Lars Møller Christiansen på tre store og vigtige områder:
Husdyrreguleringen
Miljøstyrelsen vejleder kommunerne om reglerne for miljøgodkendelse af husdyrbrug, kommunernes tilsyn med husdyrbrug, anmeldeordninger samt øvrige forhold omkring hold af husdyr og opbevaring og anvendelse af husdyrgødning.
Vandområdet
Miljøstyrelsen har særligt fokus på at sikre det faglige grundlag for de kommende
vandområdeplaner for perioden 2021-2027. Dette sikres ved gennemførelse af
en række faglige projekter, der udarbejdes af forskningsinstitutioner, og som
blandt andet belyser betydningen af påvirkninger med næringsstoffer for tilstanden i vandmiljøet. Det gælder både for vandløb, søer, kystvande og grundvand.
Godkendelsen af pesticider
Alle pesticider skal igennem en restriktiv godkendelsesprocedure, inden Miljøstyrelsen kan godkende dem til anvendelse i Danmark. Det betyder, at pesticider kun
bliver godkendt, såfremt de kan anvendes sikkert i forhold til mennesker og miljø.

NEDRIVNING

Fjernelse af bygninger. Er bygningen med kælder
og skal denne fjernes, hugges fundamentet op
og fjernes. Skal udgravningen efter kælderen
fyldes op kan dette gøres med kildesorterede
knuste materialer fra bygningerne.
Bygnings- og nedrivningsaffald kildesorteres på
byggepladsen og bortskaffes til eget godkendt
modtageranlæg, for oparbejdelse og genanvendelse.
Det reneste og bedste produkt til genanvendelse, opnås ved at fraktionen er kildesorteret i
henhold til gældende vejledninger.
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