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Ressourcer på dagsordenen 
– kommuner i hele landet er allerede i gang

Supersortering i Rødovre

Siden foråret 2013 har borgerne i Rødovre 
Kommune haft rigtig gode muligheder 
for at sortere. Rødovre har nemlig indført 
kildesortering hos alle husstande af 
madaffald, papir, plast, metal og glas. 
Enfamilieboligerne har to gange 2-rums-
beholdere, der er døbt ”Skralde-Tanterne”, 
mens  etageboligerne får særskilte  
containere. Ordningen begyndte som  
et forsøg med 75 familier.

Kilde: Rødovre Kommune

Holbæk fremstiller fremtidens  
energi fra kartoffelskræller
 
Borgere i Kalundborg, Holbæk, Odsherred, 
Frederikssund, Egedal, Gribskov, Hals-
næs, Hillerød og Rødovre sorterer mad-
affald, der bliver kørt til biogasanlægget 
BioVækst ved Holbæk. Hvert ton mad-
affald giver op mod 80 kubikmeter biogas 
og 350 kg organisk landbrugsgødning. 
Biogas er energi, der kan bruges til 
mange formål – for eksempel el, varme 
og transport. Det kan også lagres og 
passer derfor godt til fremtidens energi-
behov.

Kilde: BioVækst

Nulskrald-familier i Hjørring  
og Brønderslev

105 familier i Hjørring og Brønderslev 
kommuner producerede i foråret 2013  
så lidt skrald som muligt som en del af 
forsøget Nulskrald. Ved blandt andet at 
sortere affaldet og købe anderledes ind 
nedsatte familierne deres mængder af  
affald til forbrænding med 51 %. Bag 
forsøget står blandt andre affalds- 
selskabet AVV og Aalborg Universitet,  
der planlægger at udvide forsøget til  
en hel by i 2014. 

Kilde: AV V

Køge og Kalundborg holder  
døgnåbent på genbrugspladsen

I begyndelsen af 2012 blev Bregninge 
genbrugsplads ved Kalundborg som den 
første i Danmark gjort døgnåben. Det var  
en succes langt ud over forventningerne  
– i dag sker 17 % af besøgene uden for 
normal åbningstid, og affaldsselskabet  
Kara/Noveren er ved at gøre tre andre 
genbrugspladser døgnåbne, blandt andet  
i Bjæverskov ved Køge.

Kilde: K AR A/NOVEREN
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10 tons værdier fra Gentofte

I Gentofte har 50 familier siden august 
2012 deltaget i et forsøg med at sortere 
affald derhjemme. Det har indbragt 
næsten 10 tons sorteret affald – blandt 
andet så meget plast, at affaldsbehol-
derne med plastik bliver tømt en gang 
om måneden i stedet for som forventet 
hver anden måned. Forsøget sluttede  
1. april 2013 og skal nu udvides til hele 
kommunen.

Kilde: Gentofte Kommune

Borgerne i Odder og  
Skanderborg er værdiagenter

Med ”Mission Mulig” gik Renosyd i 2012 
fra at være et affaldsselskab til et værdi-
selskab. Kunderne er nu værdiagenter  
og har op til tre værdibeholdere, hvori  
de sorterer emballage, papir og restaffald. 
Missionen virker, og genanvendelses-
procenterne er på vej op. Samtidig er 
kundernes opfattelse af værdierne i 
affaldet ved at ændre sig, fordi de kan se, 
at det nytter at gøre noget.

Kilde: Renosyd

Sortering er flextid  
i Sønderjylland

Borgerne i Aabenraa, Vejen, Tønder,  
Haderslev og Sønderborg har et skralde-
spandssystem ved navn DuoFlex. Her  
får enfamilieboliger en dobbeltbeholder  
med et rum til glas, metal og tomme 
plastdunke og et andet rum til papir, pap  
og plastfolie. På et centralt sorterings-
anlæg hos Dansk Affald i Vojens videre-
sorteres affaldet ud på de enkelte  
affaldsfraktioner.

Kilde: Dansk Affald
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