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1. Indledning 
 

1.1 Hos I/S Vestforbrænding (”Vestforbrænding eller ”vi”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed 
højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger retningslinjer for Vestforbrændings måde at 
behandle og anvende de personlige oplysninger, som du giver i din interaktion med Vestforbrænding, 
herunder i forbindelse med ydelser leveret af Vestforbrænding, når du besøger vores website eller 
fysiske lokation.  
 

2. Dataansvarlig og kontaktoplysninger 
 

2.1 Vestforbrænding er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og vores 
kontaktoplysninger finder du her: 
 

2.2 I/S Vestforbrænding 
Ejby Mosevej 219 
2600 Glostrup 
CVR-nr.: 10866111 
Tlf. 44 85 70 00 
vestfor@vestfor.dk  
 

3. Databeskyttelsesrådgiver (DPO): 
 
3.1 Bech-Bruun Advokatpartnerselskab 

CVR nr.: 3853 8071  
Langelinie Allé 35 
2100 København Ø 
  
Telefonnummer – 72 27 30 02 
E-mail - dpo.vf@bechbruun.com 
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/vf  

 

4. Indsamling af personoplysninger  
 

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde: 
 Når du interagerer med Vestforbrændings kundeservice eller andre enheder i forbindelse med 

kommunikation om ydelser leveret af Vestforbrænding eller andre relevante emner. Dette kan 
være fx i forbindelse med bestillinger, spørgsmål om fx affald, fjernvarme, gebyrer og 
genbrugsstationer, men også andre relevante emner. 
 

 Når du tilmelder dig Vestforbrændings nyhedsbrev, SMS-service og selvbetjeningssystemer 
 

 Når du besøger Vestforbrændings fysiske lokation enten i forbindelse med undervisnings- og 
formidlingsforløb, ved møder, kursus eller i forbindelse med eksterne leverandørs arbejde 
og/eller konsulentarbejde.  
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 Når du i øvrigt kommunikerer med Vestforbrænding 
 

 I forbindelse med en ansættelsesproces  
 

 Når vi modtager klager fra borgere  
 

5. Anvendelse af personoplysninger 
 

5.1 Personoplysninger der indsamles og anvendes til følgende formål: 
 

 Administration og udførelse af Vestforbrændings services.  
De personoplysninger som vi indsamler kan være navn, privatadresse, e-mailadresse, dit 
telefonnummer, målerdata, herunder forbrug, i forbindelse med fakturering og optimering af 
fjernvarmenettet samt lignende identifikations – og leveringsoplysninger. 
Behandlingsgrundlaget er i disse tilfælde GDPR art. 6 (1)(b), (c) og/eller (e). 

 
 Tilmelding til nyhedsbrev.   

De personoplysninger som vi indsamler her vil være e-mailadresse samt evt. navn og 
emnepræferencer. Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af 
nyhedsbrev kun finder sted, såfremt du forinden selv har tilmeldt dig nyhed servicen og i den 
forbindelse afgivet dit samtykke i forbindelse med en bekræftelsesmail.  
Behandlingsgrundlaget er i disse tilfælde GDPR art. 6 (1)(a). 
 

 Administration af SMS service- og brugerkonto (fjernvarme - selvbetjening) 
De personoplysninger som vi indsamler her vil mobilnummer, e-mailadresse, forbrugsnummer 
og navn, i forbindelse med varsling ved kontrol af målere, midlertidigt lukning for vand eller 
varme, samt i forbindelse med selvbetjeningsportal til tjek af forbrug. 
Behandlingsgrundlaget er i disse tilfælde GDPR art. 6 (1)(b). 
 

 Administration, sikkerhed og udsendelse af tilbud i forbindelse med besøg til undervisnings- og 
formidlingscenteret. De personoplysninger vi indsamler her vil være navn, klassetrin, skole samt 
klasselærens navn, e-mailadresse og mobilnummer. Disse oplysninger vil blive opbevaret i 
forbindelse med besøget af sikkerhedsmæssige årsager fx i forbindelse med evakuering, samt 
med det formål at sende vederlagsfrie undervisningstilbud til lærere via e-mail, der af 
Vestforbrænding skønnes kunne være af relevans. Oplysningerne bliver slettet når besøget er 
overstået eller umiddelbart efter de(t) relevant undervisningstilbud er sendt. Derudover vil der 
ligeledes blive indsamlet personoplysninger på de områder der er videoovervåget i forbindelse 
med Besøg/rundvisning, der henvises til pkt. 7, for yderligere information.  
Behandlingsgrundlaget er i disse tilfælde GDPR art. 6 (1)(c) og /eller (e) samt artikel 9, stk. 2, 
litra f. 

 

 

 
 Administration og sikkerhed i forbindelse eksterne leverandør/konsulenters arbejde på 

Vestforbrænding 
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De personoplysninger vi indsamler her vil være navn, mobilnummer og evt. informationer vedr. 

arbejdsplads, dette af hensyn til sikkerhedsforanstaltninger, herunder i forbindelse med 

udlevering af ID-kort til adgangskontrol (dørscanner) samt eventuel nødvendig evakuering. 

Derudover vil der blive indsamlet personoplysninger på flere fysiske områder på 

Vestforbrænding, i forbindelse med videoovervågning og der henvises til pkt. 7 for yderligere 

information. 

Behandlingsgrundlaget er i disse tilfælde GDPR art. 6 (1)(b), (c) og /eller (e) samt artikel 9, 

stk. 2, litra f. 

 

 Øvrige besøg, herunder ved møder, generalforsamling, kursus mv. hos Vestforbrænding. 

De personoplysninger vi indsamler her vil være navn og mobilnummer, af hensyn til blandt 

andet sikkerhedsforanstaltninger ved eventuel nødvendig evakuering. Derudover vil der blive 

indsamlet personoplysninger på flere fysiske områder på Vestforbrænding, i forbindelse med 

videoovervågning, der henvises til pkt. 7, for yderligere information.  

Behandlingsgrundlaget er i disse tilfælde GDPR art. 6 (1)(c) og /eller (e) samt artikel 9, stk. 2, 

litra f. 

 

 I forbindelse med ansættelsesprocesser.  

De personoplysninger vi indsamler her vil som udgangspunkt være de oplysninger, herunder 

personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og dit CV, din præstation og 

kompetencer som følge af et interview samt i forbindelse med eventuelle gennemførte 

personlighedstests eller lignende. Der henvises til pkt. 6 for yderligere og uddybende 

information herom.  

Behandlingsgrundlaget i forbindelse med personoplysninger indsamlet som en del af 

ansættelsesprocessen vil være GDPR art. 6 (1)(b), (c), (e) og/eller (a).  
 

 Statistik.  

Vestforbrænding fører statistik over, hvilke områder af websitet vores brugere besøger samt 

hvilke sider, der er brugernes foretrukne. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved 

hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af websitet. Denne 

information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger derimod data om alle vores 

brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender 

https://www.vestfor.dk/ og forsøger på denne baggrund at gøre websiden bedre. Vi kan ikke 

se, hvor du kommer fra eller surfer hen på Internettet, når du forlader vores site. Vi sælger 

ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugers brug og navigation på 

vores webside.  

Behandlingsgrundlaget er i disse tilfælde GDPR art. 6 (1)(e).   
 

 Øvrige behandlinger, herunder klagesager  



 

 
 

 
 

 
Side 5 af 10 

EJBY MOSEVEJ 219 TLF 44 85 70 00 MAIL VESTFOR@VESTFOR.DK EAN 5798009042118 
2600 GLOSTRUP FAX 44 85 70 01 WEB WWW.VESTFOR.DK CVR 1086111 

 

Hvor dette er krævet i henhold til lovgivning eller for at kunne for at rejse eller forsvare retskrav. 
Det kan eksempelvis være nødvendigt for Vestforbrænding at indsamle og behandle billeder og 
videomateriale modtaget fra private borgere i forbindelse med en klagesag, hvor borgeren 
mener, at du ikke har udført dine arbejdsopgaver som påkrævet.  
Behandlingsgrundlaget er i disse tilfælde GDPR art. 6 (1)(c) og/eller (e). 

 
6. Databehandling ved ansættelsesproces 

 
6.1 I forbindelse med ansættelsesprocessen hos Vestforbrænding, er det nødvendig, at vi, som 

dataansvarlig, får og behandler en række oplysninger om dig med henblik på at evaluere din 
ansøgning.  
 

6.2 Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og dit 
CV. Vi vil også evaluere og vurdere din præstation og kompetencer som følge af et interview. 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din anmodning om vores 
behandling af din ansøgning samt CV forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt.  
 
Herudover, kan vi søge på internettet efter relevant og tilgængelige information, herunder også 
indhold på sociale medier. Vi vil typisk, ud fra en legitim interesse, se efter information om dine 
tidligere ansættelsesforhold, aktivitet, kompetencer, performance såvel som din generelle 
fremtræden. 
 

6.3 Såfremt den pågældende stilling kræver, at du gennemfører personlighedstests eller lignende, vil du 
blive informeret herom, når vi har behandlet din ansøgning. Resultaterne af sådanne tests behandles 
fortroligt, men indgår i vores bedømmelse af din ansøgning. Resultaterne vil blive slettet, når 
evalueringsprocessen er afsluttet. 
 

6.4 I visse tilfælde kan du endvidere blive bedt om at aflevere kopi af din straffeattest og/eller 
børneattest afhængigt af den pågældende stilling. Også sådanne oplysninger vil blive behandlet 
fortroligt.  Vi vil, som udgangspunkt, i sådanne tilfælde følge politiets anvisninger for indhentelse af 
straffe- og børneattests, hvorigennem politiet indhenter og opbevarer de fornødne samtykker. 
Såfremt denne procedure ikke er mulig vil vi altid bede om dit forudgående samtykke til behandling 
af personoplysningerne i forbindelse med straffe- og børneattests. 
 

6.5 Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det være, at vi indhenter referencer fra 
dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt du har givet 
dit forudgående samtykke dertil. 
 

6.6 Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger, som fx oplysninger, der 
afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, 
helbredsoplysninger mv.  
 

6.7 Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Vestforbrænding, vil din ansøgning samt yderligere 
personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen blive en del af din personlige 
personalemappe hos os.   
 

6.8 Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet 
af rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige 
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behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke henvises der til 
pkt.15, for kontaktinformation. 

 

7. Videoovervågning 
 
Vestforbrænding har på flere fysiske områder, opsat videoovervågning, dette er som følge af de 
lovgivningsmæssige forpligtelse Vestforbrænding er underlagt men også af et sikkerhedsmæssigt 
hensyn til, blandt andet, medarbejdere, leverandører og besøgende. 
 
Ved indgangen til Vestforbrændings områder er der opsat skiltning med information om at området 
vil være videoovervåget, derudover vil samme information fremgå af skiltning på døren ved 
receptionen samt yderligere ved de døre hvor det anses som sandsynligt at eksterne kan have 
muligheden for at befinde sig. 
 
De personoplysninger der i forbindelse med videoovervågningen kan blive behandlet og opbevaret 
hos Vestforbrænding vil være billedoptagelser af: 
 

 Leverandører, herunder: 
o nummerplade, cvr. Nr., og firmanavn 

 Vognmænd, herunder: 
o nummerplade, cvr. Nr., og firmanavn 

 Besøgende (voksne, børn) 
 Medarbejdere 

 
Da der er tale om videoovervågning kan det ikke udelukkes at der vil kunne opstå situationer hvor 
der kan være behandling (billede optagelse) af fortrolige og/eller følsomme oplysninger, herunder 
helbredsoplysninger, fx i forbindelse med handicap eller en ulykke.  

 
Videoovervågning hos Vestforbrænding er en kombination af automatisk billedoptagelser og 
øjebliksbilleder. De områder hvor der til enhver tid vil være videoovervågning vil være i forbindelse 
med: 

o Tilkørslen til affaldsmodtagelse 
o Ved indvejning (affaldsmodtagelsen) 
o I og omkring modtagehallen (inkl. Silo) 
o På og omkring anlægget 
o Skelsikring (ved porte ind til matriklen) 

 
Personoplysninger der indsamles i forbindelse med videoovervågning anvendes alene til følgende 
formål: 

 
 Lovgivningsmæssigt forpligtelse 

I forbindelse med Vestforbrændings efterlevelse af de krav og forpligtelser der stilles, blandt andet, 
af miljøloven, herunder i forhold til tilsynsforpligtelsen i miljøgodkendelsen, vil Vestforbrænding 
anvende de indsamlede personoplysninger til udførelsen af løbende stikprøvekontrol af det leveret 
affald og om dette efterlever Vestforbrændings modtageregler og som efterfølgende dokumentation- 
og grundlag for svigtlæs og dertilhørende svigtlæs gebyr. 

 
 Sikkerhed 
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I forbindelse med ophold og færdsel på Vestforbrænding, vil der være områder hvor det, af et 
sikkerhedsmæssigt hensyn, er nødvendigt med videoovervågning. Dette vil, blandt andet, være i 
forbindelse med skelsikring, herunder ved indgangs- og brandporte, færdsel på og omkring 
anlægget, tilkørselsrampen til affaldsmodtagelsen samt i og omkring modtagehallen. 
 
Behandlingsgrundlaget for Vestforbrændings indsamling og anvendelse af personoplysninger i 
forbindelse med videoovervågning er GDPR art. 6 (1)(c) og /eller (e) samt artikel 9, stk. 2, litra f. 
 
Billedoptagelser vil, som udgangspunkt, blive opbevaret på en intern server hos Vestforbrænding, 
hvor det alene vil være et begrænset antal autoriseret medarbejder der vil have adgang, al data vil 
blive automatisk slettet efter 30 dage, dog kan der i nogle situationer forekomme længere 
opbevaringstid, blandt andet, i forbindelse med opfyldelse af et eller flere af ovenstående formål, i 
sådanne situationer vil opbevaringen følge Vestforbrændings slettepolitik for personoplysninger. 

 

8. Videregivelse til andre dataansvarlige 
8.1 Dine personoplysninger videregives ikke til tredjeparter med et kommercielt formål uden din 

tilladelse. Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive videregivet til din nuværende og evt. 
tidligere bopælskommune, andre affaldsselskaber og kommunale selskaber, der anvendes af din 
bopælskommune, din arbejdsgiver i forbindelse med en klagesag (hvis du ikke er ansat hos 
Vestforbrænding), til offentlige myndigheder eller politiet såfremt der er et sagligt formål og 
behandlingsgrundlag til videregivelsen. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde 
af mistanke om straffelovsovertrædelser. 
 
Personoplysningerne indsamlet i forbindelse med videoovervågning kan, i visse tilfælde, blive 
videregivet til relevant kommune, offentlige myndigheder eller politiet. De videregivelet oplysninger 
vil alene være relevante brudstykker i forbindelse med formålet for videregivelsen. I disse tilfælde 
vil modtagerne blive selvstændige dataansvarlig og videregivelsen vil alene være såfremt der er et 
sagligt formål og behandlingsgrundlag til dette, herunder: 

 
o I forbindelse med stikprøvekontrol, herunder kontrol af overholdelse af 

miljølovgivningen 
o I forbindelse med, eller mistanke om, straffelovsovertrædelser 

 
9. Overladelse til databehandlere 

 
9.1 Dine personoplysninger kan i visse tilfælde overlades til Vestforbrændings samarbejdspartnere, som 

leverer ydelser på Vestforbrændings vegne, fx IT-firmaer mv. Disse samarbejdspartnere behandler 
alene personoplysningerne på Vestforbrændings vegne og i overensstemmelse med 
Vestforbrændings instruks.  
 

10. Overførsel til tredjelande 
 

10.1 Visse af Vestforbrændings samarbejdspartnere kan undtagelsesvist behandle personoplysninger 
udenfor EU/EØS.  
 

10.2 Ved overførsel af dine personoplysninger til andre selskaber uden for EU/EØS vil vi tage passende 
sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler.  
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Sådanne sikkerhedsforanstaltninger inkluderer indgåelse af EU-Kommissionens ”Standard 
Contractual Clauses” (”standardkontrakter”) som regulerer overførslen af persondata til lande uden 
for EU/EØS. For yderligere information, kontakt os venligst på: GDPR@vestfor.dk 

 
 
11. Sletning af personoplysninger 

 
11.1 Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen 

af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 5. Særlige lovregler, herunder i fx 
arbejdsretlige, bogførings, miljø- eller forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare 
dem i længere tid.  Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere i anonymiseret form. 
 

12. Cookies  
 

12.1 Vi anvender cookies på vores website. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, 
som du kan finde her: https://www.vestfor.dk/cookies 

 
13. Sikkerhed 

 
Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til 
vores høje sikkerhedsstandarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og 
integriteten af dine personlige oplysninger  
 
Hvis du har behov for at sende os fortrolige personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter 
kryptering, fx sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (Word eller PDF format). 
 
Nedenstående postkasser, hos Vestforbrænding, kan modtage og sende krypteret- og sikker e-mail: 

 
 GDPR@vestfor.dk  
 HR-post@vestfor.dk  
 Kundeservice@vestfor.dk 
 besog@vestfor.dk 
 RPOST@vestfor.dk 
 fjernvarmefaktura@vestfor.dk 
 Vestfor@vestfor.dk 

 

14. Dine rettigheder, herunder tilbagekaldelse af samtykke 
 

14.1 Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, 
der er fastsat i lovgivningen.  
 
Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. 
Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse 
behandlingen af dine personoplysninger. 
 

14.2 Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt 
ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er 
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nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en 
henvendelse fra dig. 
 

14.3 Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine 
personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, 
at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet). 
 

14.4 Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække 
dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor pkt. 17). Hvis du trækker dit 
samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede 
eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet 
grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke 
lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket. 

 

14.5 Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid 
velkommen til at kontakte os (se nedenfor pkt. 17). 
 
Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige 
oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, 
så vi kan identificere dig og svare på din anmodning.  
 
I den forbindelse anmoder vi om, at du benytter og udfylder den relevante blanket for din 
henvendelse, enten ”Blanket til indsigtsanmodninger” eller ”blanket til anmodning om sletning eller 
berigtigelse”, disse blanketter vil være tilgængelig på vores hjemmeside under 
https://www.vestfor.dk/kontakt/databeskyttelse/.  
 
Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.  

 
 
15. Links til andre websites mv. 

 
15.1 Vores website kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke 

ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling 
af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens 
politik med hensyn til beskyttelse og indsamling af personlige oplysninger samt andre relevante 
politikker.  

 

16. Udøvelse af rettigheder herunder ændringer af oplysninger, tilbagekaldelse af samtykke 
mv. 
 

16.1 Hvis du ønsker at udøve nogle af dine rettigheder (herunder indsigt i, opdaterer, ændrer eller sletter 
personlige oplysninger), har klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller hvis du 
har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på GDPR@vestfor.dk 
eller tlf. 44 85 70 00.  
 

 



 

 
 

 
 

 
Side 10 af 10 

EJBY MOSEVEJ 219 TLF 44 85 70 00 MAIL VESTFOR@VESTFOR.DK EAN 5798009042118 
2600 GLOSTRUP FAX 44 85 70 01 WEB WWW.VESTFOR.DK CVR 1086111 

 

16.2 Du kan også skrive til os på følgende adresse:  
 
I/S Vestforbrænding 
Ejby Mosevej 219 
2600 Glostrup 
 

16.3 Samtykke: 
Tilbagekaldelse af samtykke i forbindelse med en ansættelsesproces skal ske til HR-post@vestfor.dk  
 
Afmelding/tilbagekaldelse af samtykke i forbindelse med nyhedsbreve, gøres ved at klikke ”Afmeld 
nyhedsbrev” nederst i et af de nyhedsbreve, du har modtaget eller ved henvendelse til 
kommunikation@vestfor.dk 
 – bemærk Når du afmelder dig nyhedsbrevet, går der op til 14 dage før dine data er helt ude af 
systemet 

 

17.  Ændringer af privatlivspolitikken 
 

17.1 Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i 
lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre 
hjemmesiden. 
 

 

18. Klageadgang 
 

18.1 Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-
mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 17 ovenfor eller ved at kontakte vores DPO på: 
 
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab 
CVRnr.: 3853 8071  
Langelinie Allé 35 
2100 København Ø 
  
Telefonnummer – 72 27 30 02 
E-mail - dpo.vf@bechbruun.com 
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/vf 

 

18.2 Du kan også kontakte Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.  
 


