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Fejlskud med affaldet skal blive til pletskud
Hos AffaldPlus oplever vi i stigende
grad, at affaldet lander i de forkerte
skraldespande. Vi har set en fordobling
af fejlsorteret affald siden corona-nedlukningen. Derfor har vi kørt en kampagne i juni og juli, hvor vi satte fokus
på, hvordan man rammer plet, når man
smider ud.
Stor interesse for affaldssortering
Med vores kampagne, Ram plet når du
smider ud, har vi været i træningslejr
med borgerne på Syd- og Vestsjælland. Her var holdånden i centrum, da vi
igennem quiz, illustrative huskeregler
og kampagnefilm satte fokus på, at en
enkelt korrekt handling i sidste ende
gavner os alle.
Det ser da også ud til, at borgerne tog
godt imod vores kampagne. Den er nået
bredt ud på både Facebook, TV2 Play
og TV2.dk, hvor flere har klikket, kom-

menteret og quizzet. Mere end 1.300
personer har testet deres viden om
affaldssortering i vores sorteringsquiz,
hvor de samtidig deltog i konkurrencen
om to biografbilletter.
Den største succes har været vores
kampagnefilm, hvor to forskellige
tegneseriefigurer tager kampen op mod
affaldet. Heldigvis blev de to kampe
vundet, og figurerne kunne dele deres
sejrsrus og jubel med mere end 50.000
borgere, der så med.
Foruden en del interaktion har indholdet på Facebook også været med
til at ”lokke” flere besøgende til vores
hjemmeside. Her har kampagnen ifølge
eksperterne klaret sig ”meget imponerende”. Med andre ord tyder det på, der
har været stor interesse for det indhold,
vi har præsenteret.

Ram Plet-kampagnen i P4 Morgen
Med Ram plet-kampagnen kom også et
opkald fra DR P4 Sjælland, der ønskede
at besøge AffaldPlus og genbrugsterminalen i Næstved. Det resulterede i
en artikel på DR’s hjemmeside og tre
nyhedsindslag i P4 Morgen, hvor man
kunne høre teamleder Helle Hansen
fortælle om konsekvenserne af den stigende tendens med fejlsorteret affald.
Kampagnen slutter ikke her…
Vi skal nu videre til anden del af kampagnen, der skal handle om pizza. Eller
rettere sagt pizzabakker. I samarbejde
med lokale pizzeriaer sætter vi fokus
på, at pizzabakker ikke skal i pap-beholderen, men derimod i restaffald. Vi
forventer, at kampagnen går i luften til
november. •

Ny aftale om affaldet
I juni 2020 blev der på Christiansborg
indgået politisk forlig om en ny plan for
fremtidens affaldssektor.
Den nye affaldsaftale har fået meget
bevågenhed, fordi et af punkterne er, at
borgerne fremover skal sortere deres
affald i 10 typer derhjemme. Det er af
nogle blevet udlagt, som at vi danskere
fremover skal finde plads til 10 affaldsbeholdere i vores indkørsler.
Sådan bliver det nu nok ikke, men i
virkeligheden er der lige nu ingen, der
ved, hvordan aftalen skal blive til virkelighed. Aftalen tegner en masse politiske
målsætninger op, men giver ikke nogle
konkrete svar på, hvordan de mål skal
nås.
Derfor venter man nu i kommuner og
affaldsselskaber på, at planen udmøntes i en bekendtgørelse og en national
affaldsplan. For først når den ligger klar,
kan vores ejerkommuner færdiggøre
de lokale planer for affaldshåndtering i
fremtiden.
Hvad siger aftalen?
Aftalen indeholder tiltag inden for en
lang række af de områder, som AffaldPlus og kommunerne i dag tager sig af.
Ud over en landsdækkende ensretning af
sorteringen i de 10 typer affald hjemme
hos os alle sammen er der planer om at
gøre ting til direkte genbrug tilgængelige
for private aktører. Det vil få betydning

for hele vores ordning om direkte genbrug og for vores genbrugsbutikker.
Der er også lagt op til, at kommuner og
kommunale selskaber ikke længere må
eje genanvendelsesanlæg. Det vil formentlig få betydning for vores pulpanlæg i Næstved, som i dag forbehandler
madaffaldet fra husstandene i vores
område, før det omsættes til biogasanlæg. Endelig er der lagt op til, at forbrændingskapaciteten nationalt set skal
reduceres med 30 % frem mod 2030,
hvilket gør, at nogle af de miljømæssigt
knapt så gode affaldsenergianlæg vil
skulle lukke. Der sættes nu gang i et arbejde, som skal finde frem til hvem, hvor
og hvornår, men det er klart, at det vil få
stor betydning for AffaldPlus, hvis vores
to energianlæg i Slagelse eller Næstved
kommer i spil.
Vi er godt på vej mod målene
Hos AffaldPlus er vi positive over for de
tiltag, som kan fremme og højne genanvendelsesprocenterne. Vi vil gerne
sortere mere, og vi vil gerne brænde
mindre. Og vi ser faktisk lige nu gode
resultater af de ordninger, som blev
indført i vores kommuner i 2018 og
2019: Vores kommuner genanvender
nu lige omkring de 50 %, som er målet
for 2022. Men allerede i 2025, 2030 og
2035 er der mål fra EU om hhv. 55 %,
60 % og 65 % genanvendelse, så det er
vigtigt, vi ikke hviler på laurbærrene,
men hele tiden holder fokus på den
gode sortering.

Ifølge den nye affaldsaftale skal vi sortere i
10 forskellige slags affald: Restaffald, mad,
pap og papir, metal, glas og plast, tekstil,
farligt affald samt drikke- og fødevarekartoner.

I de politiske partiers fremlæggelse af
aftalen er det flere gange blevet nævnt,
at danskerne ikke har noget at være
stolte af, når det gælder affaldshåndtering. Den udmelding er vi dog helt
uenige i. Danmark ligger utrolig flot i
Europa, når man ser på behandlingen
af husholdningsaffaldet. Og kigger vi
lokalt på, hvad de nye affaldsordninger
har betydet for AffaldPlus-kommunerne, har vi på kun kort tid rykket fra
en gennemsnitlig genanvendelse på ca.
29 % til lige omkring de 50 % - allerede to
år før kravet skal imødekommes. Vores
borgere har formået at halvere restaffaldsmængden og sender nu 3 gange så
meget husholdningsaffald til genanvendelse som før de nye ordninger. Mens vi
venter på nye politiske udmeldinger, er
det derfor vigtigt, at vi alle fortsætter
med at sortere vores affald.
AffaldPlus holder fællesmøde med
ejerkommunernes fagudvalg d. 25.
september 2020 om affaldsaftalens
konsekvenser – særligt set i et lokalt
perspektiv. •

Vores kommuner genanvender
nu lige omkring de 50 %,
som er målet for 2022.

Som del af den nye affaldsaftale skal vi også
sortere drikke- og fødevarekartoner.
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AffaldPlus overtager administrationen af
indsamlingsordningen i Ringsted Kommune
AffaldPlus overtager administrationen
af indsamlingsordningen i Ringsted
Kommune. Den konkrete fordeling af
opgaver mellem Ringsted Kommune og
AffaldPlus aftales i løbet af efteråret, og
selve overdragelsen forventes at træde i
kraft fra 1. januar 2021.
I 2016 overtog AffaldPlus administrationen af indsamlingsordningen i Sorø
Kommune, og vi bestræber os på at
skabe synergi i at løfte samme opgave i
de to kommuner. •

Sorø Bioenergi giver
gravearbejde i byen
Den 3. juni kunne Sorøs borgmester, Gert Jørgensen, tage
første spadestik til byggeriet af det kommende fjernvarmeværk, Sorø Bioenergi. Nu har de store maskiner taget over og
fortsætter gravearbejdet året ud.
Det syv kilometerlange gravearbejde har til formål at forbinde
det nye fjernvarmeværk på Kragelundsvej med værkerne
på Industrivej og Smedevej. De mest trafikerede områder ér
overstået.
Sorø Bioenergi forventes at stå færdig i sommeren 2021. •

Sommeraktiviteter
i YderZonen
Formidlingscentret YderZonen har sommeren over været
velbesøgt af børn og barnlige sjæle. Her tog de på en sjov
ekspedition i affaldsuniverset, hvor de lærte om affald og affaldssortering af Professor Wejdling og Dr. Tue. I overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger krævede
dette års sommeraktiviteter booking. Men det påvirkede ikke
de ekspeditionsrejsendes humør, der alle gik glade og mere
miljøbevidste derfra. •
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