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 – Da jeg boede i Norge i starten af 00’erne 
flyttede jeg ind hos en dansk veninde, og hun 
lærte mig alt om, hvordan nordmændene fx 
skyller og tørrer mælkekartoner før udsmid-
ning. Så her fik jeg øjnene op for, hvorfor 
man ikke bare bør smide sit affald ned i en 
stor blanding. Da jeg så flyttede til Sverige, 
oplevede jeg en affaldshverdag, hvor alt affald 
i Lund Kommune skulle sorteres i syv typer – 
så svenskerne var langt fremme i forhold til, 
hvad jeg havde oplevet hjemme i Danmark.

Ordene kommer fra Mette Sørensen, 
kæreste med Kjartan, mor til Harry på knap 
et halvt år og bosiddende i et rødt, idyllisk 
svenskerhus i Rønne. Siden hun boede i Norge 
og Sverige og fik affaldssortering ind under 
huden, har hun båret den gode vane med sig 
til sine efterfølgende boliger. For selvom det 
kan være svært altid at være lige så idealistisk 
i sin dagligdag – især med en nyfødt på armen 
– så kan man altid gøre sit bedste.

– Det handler – sagt i al fredsommelighed 
– om at rydde op efter sig selv. Vores klodes 
ressourcer er så knappe, og vi har alle så 
massivt et forbrug, at det mindste man kan 
gøre er at rydde op efter sig selv. Det forsøger 
jeg i hvert tilfælde selv at gøre. Og jeg synes 
egentlig ikke, det er så svært eller besværligt 
at sortere i flere fraktioner (typer,red.), når 
man først kommer i gang og vænner sig til det. 
Når man driver en husholdning, skal man jo 
også fjerne sne om vinteren og slå græs om 
sommeren, og jeg synes, affaldssortering er 
en naturlig fortsættelse af det at handle ind, 
forklarer hun. 
    Og så svært er det heller ikke at sortere 
sit affald, lyder det fra Mette Sørensen, der, 

selvom hun har en professionel baggrund i 
branchen (med håndtering af erhvervsaffald, 
miljøgodkendelser og certificeringer af byg-
gepladser, red.), mener, at alle som minimum 
bør sortere aviser og papir, fordi det afhentes, 
glas og flasker, fordi det kan afleveres, hvor 
man køber ind – og køkkenaffald til kompo-
sten, hvis en sådan eksisterer på matriklen. 

Som entusiast er hun stor fortaler for af-
skylning og indlevering af dåser på genbrugs-
stationen, selvom det selvfølgelig er en kende 
mere besværligt, erkender hun.
 
VIGTIGT AT SORTERE RIGTIGT
Mette Sørensen understreger dog vigtighe-
den af at gøre det rigtigt – for forkert sorteret 
affald er næsten værre, end at alt havner i hus-
holdningsaffaldet eller ”småt brandbart”på 
genbrugspladsen.

– Hvis jeg bare er ligeglad og smider forker-
te affaldstyper i forkerte spande, så forurener 
jeg ikke bare min egen skraldespand, men 
også  alle de andres, der bliver indsamlet i 
skraldebilen den dag.  Det betyder så, at fx et 
helt læs indsamlet fra den grønne spand til 
papir kan være ødelagt, fordi der var en utæt 
pose med husholdningsaffald med en rest 
kødsovs, som så har snasket det hele til. Fordi 
nogle folk er dårlige til at sortere, bliver meget 
affald sorteret igen efter indsamling – enten i 
smarte maskiner eller manuelt  – for at sikre, 
at der ikke er urenheder i. Så jo bedre vi alle 
bliver til at sortere korrekt, jo mindre manuel 
sortering er nødvendig efterfølgende. Og det 
må alt andet lige interessere os alle – det er jo 
vores fælles kommunekasses penge, vi bruger 
på dette, forklarer hun.

Affaldssortering bør 
være lige så naturligt 

som at købe ind
Mette Sørensen er noget af en skraldeentusiast. Selvom det 
kan være svært at leve op til egne holdninger med en baby i 

huset, mener hun stadig, at vi skal rydde op efter os.

Af: Louise Skøtt Gadeberg  Foto: Ditte Lysgaard Holm

GENBRUGSRÅD

  Brug skyllede 
mælkekartoner til 
fryseemballage, fx 
til suppe og frugt-
grød. 

  Skoæsker er gode 
til at holde børne-
nes Lego adskilt i 
separate sæt. Og 
de kan stables.

  Køb madkasser i 
stedet for at bruge 
fryseposer.

  Brug en isterninge-
bakke i stedet for 
isterningeposer.

  Klip gamle hånd-
klæder i små styk-
ker, og brug dem 
som pudseklude.

  Brug syltetøjsglas 
til fyrfadslysestager 
på altanen, pynt  
evt. med limlak.

  Brug en fløde-
bollebakke som 
minidrivhus til for-
spiring af planter.

Glassene skylles, 
køkkentøjet pakkes 

ned til genbrug, 
aviserne samles, og 

flaskerne pantes. 
Efter års erfaring 

med både norsk og 
svensk affaldssor-
tering gennemgår 

Mette Sørensen 
troligt husstandens 
affald, så det ender 

det rigtige sted.
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– Som nybagt mor har jeg ikke haft mange ledi-
ge minutter til at undersøge kommunens kon-
krete regler. Men jeg har en papir- og papspand, 
som vi bruger. Vi har fået kompost i haven, hvor 
jeg faktisk tømmer en stor margretheskålfuld 
grøntaffald,  æggeskaller m.m. om dagen.  Så 
det sparer vi vores husholdningsaffald for, og 
det giver os en lille, symbolsk rabat over ejen-
domsskatten. Og så smider vi selvfølgelig glas 
og flasker til genbrug i containeren for enden af 
vejen, fortæller hun.

Parret er lidt uenige om, hvor vigtigt det er, at 
metaldåser ikke havner i husholdningsaffaldet, 
men skylles og afleveres på genbrugsstationen. 

– Men det er aldrig mig, der laver mad, og jeg 
kan ikke tvinge min kæreste til at gå lige så me-
get op i det som mig. Jeg har prøvet, siger hun 
med et stort smil, der vidner om, at effekten 
ikke blev som ønsket.

SKRALDEBIL HVER 14. DAG VAR IKKE NOK 
Især mængden af bleer er større, end parret 
havde forudset, og det gør, at der virkelig skal 
stoppes til, når skraldespanden skal lukkes 
sidst på ugen. Pludselig er affaldsmængderne 
insisterende tydelige.

– En blebaby er jo affaldsmæssigt helt vild. 
Da vi flyttede i hus, havde vi en klar idé om, at 
skraldeafhentning hver 14. dag var RIGELIGT, 
for vi havde jo både kompost og papir-, pap- og 
glassortering. Men efter en måned måtte vi 
ændre det, og så kom de heldigvis hurtigt. Før 
forsvandt skraldet jo bare af sig selv, når jeg 
havde båret det ned. Nu står det jo i min indkør-
sel og fylder. 

Alligevel insisterer hun på, at vi bør kunne 
gøre det bedre – især i vores del af verden, hvor 
vi må siges at have mere overskud end jordens 
befolkning generelt.

– Det er en nødvendighed at passe på de res-
sourcer, vi har her på jorden, for vi er mange 
mennesker, og vi forbruger meget. Så selvom 
vi i den vestlige verden er ved at være gode til 
at genbruge og genanvende, fx metaller som jo 
er meget værd, så kunne vi blive meget bedre. 
Min private holdning er i hvert fald, at hvis 
noget kan genbruges eller genanvendes, så bør 
jeg gøre mit til, at det bliver det. Det synes jeg 
er min pligt som borger i et privilegeret land.

Hun kunne godt tænke sig, at affaldssorte-
ring  blev lige så naturligt som at købe ind. 
    – Jeg er ingen affaldshelgen selv, men jeg 
synes godt, vi i Danmark kan sørge for, at 
resterne efter vores store forbrug sorteres 
korrekt, så affaldet kan genbruges eller gen-
anvendes. Det kan være svært at efterleve sine 
idealer i hverdagen, men værre er det altså hel-
ler ikke. Det handler om at rydde op efter sig 
selv – og det synes jeg faktisk er rimeligt nok at 
forlange. 

KØB KVALITET
Køb produkter, der kan 
holde længe. Hvis vi skal 
begrænse mængden af af-
fald, er det ofte fornuftigst 
at købe varige forbrugsgo-
der af god kvalitet frem for 
det billige, som hurtigere 
bliver smidt ud. Seks billige 
spisebordsstole til udsmid-
ning betyder fx 30 kg affald 
fra stolene og et ton i skjult 
ressourceforbrug på pro-
duktionen. Og en enkelt 
T-shirt medvirker til forbrug 
af 3,2 kg ressourcer og 
2.700 liter virtuelt vand.  

LAD TING GÅ VIDERE
Overvej altid, om andre 
kan have glæde af dine 
ting,  før du smider ud. Jo 
flere der bruger tingene, 
desto færre ting er der 
brug for at få produceret. 
Vær dog opmærksom på 

energiforbruget ved brugt 
elektronisk og elektrisk 
udstyr. Det er ikke altid en 
fordel for miljøet at lade 
din gamle vaskemaskine, 
fryser eller computer gå 
videre. Og det er ikke altid 
en fordel for privatøkono-
mien at købe brugt udstyr, 
der bruger strøm.

BYT OG LÅN 
Dele- og lejeordninger er 
med til at sikre, at tingene 
bruges maksimalt af man-
ge mennesker  – dermed 
skabes der mindst muligt 
affald. Bytter eller låner du 
dig fx til tre bøger om året 
i stedet for at købe, sparer 
du en affaldsmængde 
på knap 2 kg, en CO2-ud-
ledning på 4 kg plus de 
ressourcer, der er brugt til 
at producere bøgerne. Er 
bøgerne trykt på bleget 

papir, er der anvendt cirka 
21 kg ressourcer.

KØB BRUGT
Hvis du fx køber brugt 
babyudstyr i stedet for nyt, 
kan du det første år spare 
27.000 kr. 

BENYT BYTTEBØRSER 
Flere genbrugspladser har 
byttecentraler, hvor du kan 
efterlade velfungerende 
ting. Også flere boligfor-
eninger har oprettet bytte-
børser til videregivelse af 
ting, der er for gode til at 
smide ud. På nettet findes 
der også mange mulighe-
der, fx Gul og Gratis, DBA 
foruden  diverse Face-
book-grupper.          

UNDGÅ MADSPILD
Køb kun det, du har brug 
for, og undgå madspild. 

Det kan være fristende at 
købe ’3 for 2's pris’. Men 
selvom nr. 3 følger gratis 
med, vil den stadig være 
en belastning for miljøet, 
hvis den bliver smidt ud 
i stedet for at blive spist.
Smider du en halv bøf ud, 
svarer det til 4,6 kg skjulte, 
spildte ressourcer. Lav der-
for mindre portioner, så du 
kan spise hele din bøf. 

FRAMELD REKLAMER 
Tilmeld din husstand 
”reklamer nej tak”, og spar 
55 kg papir om året, som 
du slipper for at bære ud 
i papircontaineren. I 2008 
sparede e-Boks Danmark 
for forbruget af 1.600 tons 
papir. 
 

SÅDAN FÅR DU MINDRE AFFALD

En margretheskål om 
dagen. Så meget køk-
kenaffald er der dagligt 
hældt i komposten, siden 
Mette, Kjartan og Harry 
flyttede ind i svenskerhuset 
i Rønne. Det giver både 
rabat på ejendomsskatten 
og mere plads til det andet 
husholdningsaffald.

QUIZ: 
Sorterer du dit affald korrekt?
Affaldssortering er for mange en jungle at finde rundt i. Test dig selv, og se, om du er bedre til at sortere dit affald end gennemsnittet.
Da affaldssortering er kommunalt bestemt, kan der være forskel på svaret i quizzen og reglerne i den enkelte kommune.

1. Hvordan afleverer du brugte pizzabakker?
   Som restaffald
   Som pap
   Som madaffald

2. Må det papir, du smider til sortering, være vådt eller snasket?
   Ja
   Nej

3. Må du smide knust glas fra fx en vinflaske i glas- og flaskesorteringen?
   Ja
   Nej

4. Hvor smider du brugte konservesdåser?
   I den almindelige skraldespand
   I metalcontainere, fx på genbrugspladsen
   I containeren til glas/flasker

5. Skal reklamer smides i papircontaineren?
   Nej, de skal sorteres som metal grundet det høje niveau af metaller i reklamerne
   Nej, det er et blandet materiale og skal sorteres som restaffald
   Ja, reklamer skal sorteres på samme vis som aviser

6. Hvordan skal du sortere malerbøtter?
   Som farligt affald
   Som hård plast
   Som restaffald

7. Hvilken af nedenstående skal sorteres som hård plast?

   Flødebollebakke
   Tandbørste
   Ringbind

8. Hvordan skal du affaldssortere knive med træskaft?
   Som metal
   Som restaffald eller småt brændbart
   Kniven skal deles op og sorteres som metal og småt brændbart

Se svar på side 75

Om det så er bedre ikke at sortere end at sorte-
re forkert? Tja, det får man ikke en skraldeen-
tusiast til at sige, men:

– Kan du ikke ”finde ud af” at sortere, så lad 
i det mindste være med at ødelægge det for 
andre. De fleste kommuner står på hovedet 
for at formidle, hvad og hvordan de gerne vil 
have sorteret, så kan man ikke selv regne det 
ud, kan man jo søge hjælp der, råder hun.

Kollektivt sker der også noget, når nogen la-
der være – det smitter – men det gør det også, 
hvis nogen gør sig umage, fortæller hun og 
beretter om to københavnske andelsforenin-
ger, hun tidligere har boet i.

– Den ene  havde en lukket gård, en gård-
mand og et affaldsområde, der var rent, over-
skueligt og forståeligt. Her sorterede alle. I 
den anden andelsforening var gården åben, 
og mange, der ikke boede der, gik igennem og 
sorterede måske ikke altid korrekt, selvom 
det var tydeligt, hvad der hørte til hvor. Men 
her kom der folk udefra og rodede skralde-
spandene igennem efter værdier om natten, 
så det lignede altid noget, der var løgn – og 
det fik den virkning, at så var folk ligeglade. 
Og min egen sortering blev også dårligere af 
den kollektive stil.

MASSER AF AFFALD FRA BABY
Som nybagt mor og husejer har Mette Søren-
sen fået øjnene op for, hvor meget affald en 
familie på tre producerer. For hvor affaldet 
tidligere ”forsvandt om natten” fra gårdha-
vens fællesskraldespande eller i affaldsskak-
ter, som landede ”et sted”, og som ”nogen” 
tog sig af, så kan man som husejer virkelig se, 
hvor meget affald man genererer.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet, 
www.brugmerespildmindre.dk
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Din affaldssortering gør en stor forskel, lyder det samstemmende 
fra eksperterne. Derimod er de uenige om, hvorvidt Danmark er 

særlig godt med, når det gælder genanvendelse af affald.

Af: Louise Skøtt Gadeberg  Foto: Per Morten Abrahamsen

Vi burde være mere 
affaldsambitiøse

end de forlangte 50 procent, hvis vi ser 
samlet på alt affald, mens vi på nogle 
af de syv udvalgte affaldstyper halter 
lidt efter.

Direktøren kalder metodefriheden 
i kommunerne afgørende, fordi der 
på trods af Danmarks begrænsede 
størrelse er stor forskel på, om man 
bor i by eller på land, i hus eller i lej-
lighed – og dermed forskel på, hvilke 
affaldsmuligheder du har rent fysisk, 
hvor du bor.

– Man kan selvfølgelig diskutere, om 
der mangler en mere ensartet sortering 

på nationalt plan, så man ikke bliver 
forvirret, bare man tager en weekend i 
sommerhus i en anden kommune. Men 
grundlæggende fungerer det godt, 
og mange kommuner gør det rigtig 
godt. Det gælder fx Vestforbrændings 
opland, Skanderborg og Hjørring kom-
muner og mange flere. Min oplevelse 
er, at min forenings medlemmer er op-
mærksomme på hinandens gode resul-
tater og bliver inspireret af hinanden. 
Og dermed bliver metodefriheden en 
katalysator for at få udviklet de bedste 
løsninger til gavn for alle i Danmark, 
siger han og fortsætter:

– Og selvom statistikker viser, at 
vi i Danmark har væsentlig højere af-
faldsproduktion end lande, vi normalt 
sammenligner os med, så er vi ret godt 
med. Blandt andet fordi, vi er bedre 
end andre til at udnytte restaffald til 
energiproduktion (forbrænding, red.).

DANMARK HALTER BAGEFTER
Men ikke alle er lige tilfredse. Det 
gælder fx Brian Vad Mathiesen, pro-
fessor i energiplanlægning på Aalborg 
Universitet.

– Generelt set er vi jo nogen af dem, 
der gør det godt på verdensplan. Men 
jeg fornemmer også en stagnering i ud-
viklingen herhjemme. De to sidste års 
fokus på genanvendelse gør det endnu 
ikke ud for de mange år, hvor vi bare 
har brændt langt det meste af vores 

affald og været glade for fjernvarmen. 
Det er langtfra godt nok endnu. Så skal 
de lave genanvendelsesprocenter op, 
kræver det nogle nye, lokale initiati-
ver, og her har kommunerne i årevis 
været alt for tilbageholdende, siger 
Brian Vad Mathiesen.

Østrig, Holland og Tyskland er 
meget godt med, men det er Danmark 
ikke – og har ikke været det længe. 
Allerede i 2012 lå Danmark langt bag 
lande som Tyskland, Sverige og Østrig 
inden for genanvendelse, og det er ikke 
blevet bedre, konstaterer han. For i 
kølvandet af en flot ressourcestrategi 
skal der følge handling i form af res-
sourcer – altså penge – for det koster 
noget at håndtere og genanvende de 
massive mængder, danskerne bliver 
bedre til at sortere.

–  Spørgsmålet er jo, om man vil det 
her, for så vil det kræve flere ressour-
cer, end området får nu. Lader vi stå 
til, så er det virkelig usandsynligt, at 
vi når kravene i ressourcestrategien 
i 2022. Men det kan da lade sig gøre, 
hvis man sætter hårdt ind nu, siger 
professoren.

 
PRODUCENTER BØR TAGE ANSVAR 
Han savner også, at producenter 
drages til ansvar, da det er dem, der 
producerer produkter og fødevarer 
emballeret i plastic med plastic på.

– Vi skal være meget mere ambitiø-
se og genanvende langt mere. Hele 
vejen rundt. Producenterne skal blive 
bedre til at producere produkter, hvor 
materialerne kan skilles ad, emballa-
gematerialer generelt skal være bio-
nedbrydelige – og vi forbrugere skal 
blive bedre til at skille tingene ad på 
genbrugsstationerne. Her og i det vi-
dere affaldshåndteringsforløb skal vi 
desuden oparbejde mere specificerede 
sorteringssystemer og robotteknologi-
er, som kan håndtere alt vores affald, 
lyder det fra Brian Vad Mathiesen.  
   Hos Danmark Naturfredningsfor-
ening mener klima- og miljøpolitisk 
rådgiver Sine Beuse Fauerby, at det 
dels går for langsomt med at øge gen-
anvendelsesgraden i Danmark, dels 
at vi skal væk fra, at hver kommune 
opfinder sine egne løsninger.

– Skal vi nå at opfylde ressourcestra-
tegiens krav om 50 procents genanven-
delse, så har vi travlt – der skal sættes 
turbo på NU og sættes kollektivt ind.  
Derfor mener jeg ikke, at den kommu-

nale metodefrihed er en god idé. Der er 
opfundet gode løsninger. Der, hvor der 
kan være forskel på, hvad den gode løs-
ning er, er, om du bor i et villakvarter, 
lejlighedskompleks eller landområde. 
Og der mener vi, at det vil gavne kva-
liteten af genanvendelsen, hvis vi har 
en mere ensartet sortering  i Danmark 
på tværs af kommuner – og det  ville 
da være lettere, at alle sorterede ens, 
argumenterer hun.

–  Som det er i dag, skal du i én kom-
mune blande glas og plastic, i en anden 
blande blød og hård plast og i en tredje 
finsortere alt. Så er det altså ikke så 
mærkeligt, at folk er forvirrede. Jeg 
savner en national sorteringsplan og 
ikke lokalkommunale, dyrt udviklede 
særsorteringsregler.

Hun tilføjer, at hvis man ser på, 
hvad en typisk husholdning producer 
af affald, vil det være tydeligt for alle, 
hvad der vejer mest i skraldespanden. 
Undersøgelser viser, at omkring 40 
procent af vores affald er madaffald – 
det er i sig selv et stort problem. Men 
den bedste måde at håndtere det på er 
at sortere det fra alt det andet og sende 
det til biogas og ikke behandle det som 
”småt brandbart”.

– Kigger vi til Sverige, ser vi et folk, 
der gennem årtier er opdraget til at 

affaldssortere hjemme. Det forsøgte vi 
også i Danmark for 20 år siden, men to 
dårlige eksempler ødelagde genanven-
delsesindsatsen mange år fremover 
– samtidig med, at der var stærke øko-
nomiske interesser i at holde forbræn-
dingsanlæggene kørende. Men det kan 
altså ikke blive ved. Vi har travlt nu. Vi 
bør skrue kollektivt op for ambitioner-
ne og gøre det lettere for borgerne, så vi 
kan se at komme ud over stepperne. 

   Som det er i dag, 
skal du i én kommune 

blande glas og plastic, i 
en anden blande blød og 
hård plast og i en tredje 
finsortere alt. Så er det 

altså ikke så mærkeligt, 
at folk er forvirrede.  

Sine Beuse Fauerby,  
Danmarks Naturfredningsforening

   Vi er ret dygtige 
til at affaldssortere i 

Danmark, og vi bliver 
bedre og bedre. 

Jacob Hartvig Simonsen, direktør i  
Dansk Affaldsforening.

 Tiden, hvor vi ikke gad sortere affald, 
fordi det hele alligevel endte i samme 
forbrænding, som myten lød, blot fordi 
samme skraldebil hentede alle typer 
skrald, er for længst forbi. 

Ifølge ressourcestrategien ”Dan-
mark uden affald” fra 2013 skal alle 
kommuner i 2022 kunne redegøre for, 
at halvdelen af alt husholdningsaffald 
produceret i kommunen genanvendes 
– og her taler vi både privat affald, af-
hentet på matriklen og affald afleveret 
på genbrugsstationen, målt på syv for-
skellige affaldstyper: pap, papir, plast, 

metal, glas, træ og madaffald.
Kommunerne fik metodefrihed til 

selv at bestemme, hvordan de vil opnå 
denne genanvendelsesprocent, og der 
findes ikke nogen oversigt over, hvor 
langt hver enkelt kommune er. Flere 
bekræfter dog, at der p.t. gennem-
snitligt genanvendes 33 procent af 
danskernes husholdningsaffald – en 
stigning på en håndfuld procent på de 
knap seks år, der er gået, siden planen 
blev vedtaget.

Vi er altså nu halvvejs i processen. 
Spørgsmålet er, hvor godt – eller 

skidt – det står til med vores affalds-
sortering og genanvendelse. Om vi er 
så dygtige og ordentlige til at passe 
på vores miljø og ressourcer, som vi 
måske selv tror.

AFFALDSDIREKTØR: VI NÅR DET 
–  Vi er ret dygtige til at affaldssortere i 
Danmark, og vi bliver bedre og bedre, 
siger Jacob Hartvig Simonsen, direk-
tør i Dansk Affaldsforening. 

Han er helt rolig omkring at nå 
de ambitiøse mål i 2022. Ifølge ham 
genanvender vi allerede langt mere 
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Både skidt og godt
Brian Vad Mathiesen,  

professor i energiplanlægning 
 på Aalborg Universitet:

– Min vigtigste pointe er, at vi ikke er 
afhængige af el eller varme fra forbræn-
dingsanlæggene. Det tror jeg, at mange 
ikke er klar over, og der findes masser af 
andre muligheder for at producere grøn el 
og varme billigt.
    Genanvendelse bør altid gå foran 
forbrænding, men i dag brænder vi gen-
anvendelige ressourcer som plasticem-
ballage, papir og pap – altså bl.a. fossile 
brændstoffer – af. Der tror jeg, vi skal 
passe på ikke at låse os selv fast i et sy-
stem, hvor vi forsøger at gøre både-og. 

Brian Vad Mathiesen er stor tilhænger af 
forbrændingsanlæg generelt og under-
streger, at Danmark her har kompetencer, 
der markant skiller sig ud fra andre euro-
pæiske lande. Derfor håber han, at verden 
får øjnene op for forbrændingsanlæg som 
kilde til el og fjernvarme, fordi der uden 
tvivl i fremtiden også vil være restaffalds-
fraktioner, som bedst brændes af.

Alligevel mener han, at byggeriet af 
forbrændingsanlægget Amager Bakke på 
mange måder er et kæmpe selvmål. Her 
har ejerne ikke levet op til det formål, som 
de har fået, jf. lovgivningen på området. 
Projektet er i stedet blevet et eksempel 
på, hvordan politikere med den ene hånd 
opfordrer til genanvendelse og med den 
anden bygger overforbrændingskapacitet.

Han mener også, at import af affald til 
forbrændingsværkerne har en stakket frist.

– For det første er det kun et spørgsmål 
om tid, før mængderne falder. For det 
andet er der i EU et stadig større fokus på 
ressourcegenanvendelse, så andre lande 
er også ved at bygge forbrændingsanlæg. 
Og jeg synes, det ville være en risikabel 
vej at lade være med at genanvende på 
længere sigt, fordi man har søsat for mas-
siv overkapacitet. Det vil låse os fast i et 
ineffektivt system rent ressourcemæssigt. 
Vores materialer bør genanvendes og 
genbruges flest mulige gange af hensyn 
til den omkostning, det har været at frem-
stille dem i første omgang.

Skidt
Sine Beuse Fauerby, miljøpoli-
tisk seniorrådgiver i Danmarks 

Naturfredningsforening:

– Forbrænding er håbløst gam-
meldags. I Danmark har vi været 
virkelig gode til at brænde af i 30 
år, og det har vi fået fjernvarme 
ud af – men dog kun 20 procent 
af vores samlede varmeforbrug. 
Og der er det paradoksalt, at 
man igangsætter byggeriet 
af Amager Bakke, når man 
ved, at affaldsmængderne vil 
falde. Samtidig fastholder man 
en forventning om, at værket 
skal levere en masse varme til 
Københavns Kommune på en 
håbløst gammeldags facon.

I stedet så Sine Beuse Faurby 
hellere pengene brugt på de 
løsninger, der også er en del af 
fremtiden, dvs. de mere visio-
nære tiltag som fx biogasanlæg 
til organisk materiale, geotermi 
osv.

– Der er behov for en national 
plan for, hvor stor en affalds-
forbrændingskapacitet vi skal 
have i Danmark, så vi udfaser de 
gamle forbrændingsanlæg og 
undgår fejlinvesteringer. Vi kan 
ikke blive ved med at importe-
re affald fra England, for de er 
selv ved at bygge værker – så 
det er som at tisse i bukserne 
for at holde varmen. Amager 
Bakke har en tilbagebetalingstid 
på 30 år – det er lang tid og man-
ge skattekroner. Vi har siddet 
fast, siden forbrændingsanlæg-
gene for 30 år siden reddede os 
fra lossepladserne, men siden 
har vi været affaldsmæssigt 
stagneret, konstaterer hun.

Godt
Jacob Hartvig Simonsen,  

direktør i Dansk  
Affaldsforening:

– På sigt skal vi råde over kapacitet 
til at udnytte energien i det affald, 
som vi ikke kan genanvende. Vores 
egne mængder af affald, der ikke 
kan genanvendes, forventes at 
vokse i fremtiden, og derudover er 
der rigeligt affald at importere ude 
i Europa. Kigger vi ud af osteklok-
ken og ser på Europa som helhed, 
blev der i 2013 smidt i omegnen af 
70 millioner tons affald i deponier. 
Det er hverken godt for miljø, 
økonomi eller klima, for det lander 
på lokale lossepladser, fordi andre 
lande ikke har en veludbygget 
infrastruktur til at udnytte ener-
giressourcerne i restaffaldet. Der 
gør vores affaldsenergianlæg en 
markant forskel.

Affaldet skal håndteres, hvor 
det giver miljømæssigt, klima-
mæssigt og samfundsøkonomisk 
bedst mening. Derfor eksporterer 
vi også store mængder genan-
vendeligt materiale til Tyskland og 
Sverige, fordi de er bedre til at få 
mest muligt ud af materialerne.

Vi er ret gode til at genanvende 
i Danmark, og vi skal blive stadig 
bedre, men der kommer et punkt, 
hvor det energimæssigt og økono-
misk ikke længere kan betale sig at 
genanvende – det kræver også ener-
gi og ressourcer at genanvende, 
skal man huske. Og alle materialer 
kan ikke genanvendes for evigt 
– papir kan fx genanvendes seks-
syv gange, før fibrene er færdige, 
og så må det brændes. Derfor er 
både genanvendelse og forbræn-
ding vigtige behandlingsformer. 
Og det er bestemt helt okay, at 
nogle af vores affaldsenergianlæg 
kører med momentan overkapa-
citet – vi laver god, billig og mere 
miljørigtig energi og får brug for 
deres fulde virkekraft i fremtiden.

Forbrænding  
– godt eller skidt

Eksperterne er langtfra enige om, hvorvidt det er godt eller skidt  
at forbrænde affald. Læs argumenterne her.

Af: Louise Skøtt Gadeberg 

  Danmark er det 
land i EU, der 
forbrænder mest 
affald pr. indbygger.

  De seneste årtier 
har vi brændt knap 
80 procent af vores 
husholdningsaffald. 
I dag stiller  res-
sourcestrategien 
krav om 50 procent 
genanvendelse af 

alt husholdningsaf-
fald fra 2022.

  Vi importerer skrald 
fra bl.a. Irland og 
England for at fylde 
vores affaldsfor-
brændingsanlæg/
fjernvarmeværker 
op. Leveringslande-
ne betaler Danmark 
for at modtage 
affald. Samtidig 

eksporterer vi visse 
affaldstyper til 
lande, der er bedre 
til at håndtere dem, 
ifølge direktør 
Jacob Hartvig 
Simonsen fra Dansk 
Affaldsforening.

  Senest har der væ-
ret strid om det nye 
forbrændingsanlæg 
Amager Bakke i Kø-

benhavn til 4 mia. 
kr., tegnet af Bjarke 
Ingels. Tilhænger-
ne mener, at der i 
fremtiden stadig 
vil være massive 
mængder affald, 
der kræver forbræn-
ding. Kritikerne 
mener, at der i takt 
med en stigende 
genanvendelses-
grad (jf. ressour-

cestrategien, red.) 
vil blive mindre 
affaldsmængder 
at brænde – samt 
at Amager Bakke 
bare bygger oven 
på en overkapacitet 
på danske forbræn-
dingsanlæg, der i 
forvejen er stødt 
stigende.

FAKTA OM FORBRÆNDING
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Kilde: Dansk Affaldsforening m.fl.
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Fra skrald 
 til genbrug

Genanvendelse

Genbrug

7. Genanvendt glas kan 
bruges til fx vinflasker, 
syltetøjsglas og glasuld 
til isolering.

8. Nye varer  
i butikkerne.

Forkert sortering kan være værre end ingen sortering, fordi 
en indsamling i hele dit kvarter derved kan blive ødelagt. 
Det betyder, at din kommune skal bruge ressourcer på at 

håndsortere hele fraktionen, og det koster penge.

Af: Louise Skøtt Gadeberg   
Illustrationer og kilde: ”Kend dit affald” – Miljøstyrelsens kampagne for affaldssortering

1. I brug hos  
forbrugeren.

9. Nye varer  
i butikkerne.

PLAST
36 kg – så meget plastaffald 
kommer der i gennemsnit 
fra en dansk husstand om 

året. På din beholder står der 
typisk ”hård plast”, det er som 

tommelfingerregel al plast, der 
ikke kan slås en knude på.

1. I brug hos  
forbrugeren.

2. Sortering: Plast skal i 
beholderen til hård plast for 
at blive genanvendt, da den 
ellers bliver brændt, hvilket 
udleder en del CO₂.

3. Affaldet samles og 
transporteres til en af-
faldsbehandler, hvor det 
viderebehandles samlet.

4. For-sortering: Ved den 
første sortering fjernes 
bl.a. materialer, som ikke 
er plast, fx papirsetiketter.

5. Grovsortering: De 
forskellige typer plast adskilles, 
og uønskede materialer 
fjernes. Samtidig skæres 
plasten op i små stykker.

6. Finsortering: De små 
stykker plast sorteres 
endnu en gang for at sikre 
materialets renhed, blandt 
andet potentielt efter farve.

7. Plastgranulat: 
De rene stykker 
plast findeles 
endnu en gang 
og bruges direkte 
eller opvarmes og 
formes til plast-
granulat.

8. Plasten er nu klar 
til at blive brugt til nye 
produkter, fx plastflasker, 
affaldsposer, sovepose-
fyld, fleecetrøjer, møbler, 
isolering og legetøj.

 

9. Nye varer  
i butikkerne.

8. Aluminium bliver brugt  i 
nye produkter på et støberi 
eller ved anden forarbejdning, 
fx øldåser, foliebakker, 
computerkabinetter, alufolie, 
bildele og byggematerialer.

1. I brug hos  
forbrugeren.

METAL
Metaller hører til naturens 
ikkefornybare ressourcer. 

Fra hver husstand kommer 
der i gennemsnit 18 kg 

metalaffald om året. 

2. Sortering: Der findes flere 
typer metal. Her et eksempel med 
aluminium, fx foliebakker og dåser. 
De skal  i beholderen til metal, ellers 
bliver de sendt til forbrænding. 

3. Opsamling: Affaldet 
opsamles og transporteres 
til en affaldsbehandler, der 
håndterer store mængder  
fra flere husstande.

4. Findeling: Aluminiummet 
skæres op i små stykker.

5. Med mekanisk sortering sorteres 
andre materialer fra. Evt. kan der ske 
ekstra sortering senere i processen.

6. Lakering fjernes 
ved at blæse 
500 grader varm 
luft gennem 
aluminiumsstykkerne.

7. Aluminium smeltes 
om til støbebarrer eller 
plader, der er klar til 
brug i produktionen. 

GLAS
36 kg glas kommer  

der i gennemsnit fra en 
husholdning pr. år. Hele 

glas og flasker genbruges 
direkte efter rengøring – 

knust glas genanvendes i 
nye glasprodukter. 

2. Sortering: Glas afleveres 
til den  rette affaldsbeholder 
– glascontainer eller på 
genbrugstation – ellers 
havner det til forbrænding. 

3. Glasset samles og 
transporteres til en 
affaldsbehandler i store 
mængder, der giver den 
bedste effekt.

4. Affaldet deles op i hele flasker 
til genbrug og ikkegenbrugelige 
flasker og skår til genanvendelse.

5. Flasker sorteres i op 
til 120 forskellige typer, 
vaskes og inspiceres 
i en fuldautomatisk 
vaskeproces, hvor papir 
og smuds fjernes. 

6. Flaskerne 
bliver pakket, 
så de er klar til 
genpåfyldning.

5b. Glasaffald renses 
for fx metal, plast og 
porcelæn og og  
sorteres efter farve.

6b. Glasskår knuses, 
blandes med kalk, sand,  
soda m.m. Smeltes derpå 
om til ny emballage.

SORTER RIGTIGT:
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Genanvendelse

Energiudvinding

 

 

9c. Korn, grøntsager og 
frugt kan produceres med 
brug af gødning baseret 
på organisk affald.

7. Pulpen forarbejdes til 
nyt papir. Genanvendt 
papir bruges bl.a. i 
skrive- og kopipapir, 
aviser og reklamer, men 
også pap og karton til 
emballageformål, fx 
æggebakker.

7. Pulpen forarbejdes 
til ny pap.  Genanvendt 
pap bruges i stort set alle 
typer af pap og karton, 
især til emballage af alle 
slags produkter.

PAPIR
Papir kan genanvendes  

op til syv gange, før 
papirfibrene er for skadede 

og må brændes.  Det  
kan genanvendes på  

forskellige måder.

PAP
Pap kan fx genanvendes 
som i dette eksempel. I 
gennemsnit  genererer 
hver husstand 188 kg 
papir og pap om året.

ORGANISK 
AFFALD 

Organisk affald består 
primært af madaffald og 

genanvendes som gødning 
eller det kan energiudnyttes 

som biogas.

8. Nye varer  
i butikkerne

10c . Nye varer  
i butikkerne

8. Nye varer  
i butikkerne

1. I brug hos  
forbrugeren

1. I brug hos  
forbrugeren

1. I brug hos  
forbrugeren

2. Sortering hos forbrugeren: 
Papir skal i den rette affalds-
beholder og må ikke være beskidt 
eller vådt for at blive genanvendt, 
eller sendes det  til forbrænding. 

3. Papiret samles ind 
og transporteres til en 
affaldsbehandler, der 
effektivt kan genanvende 
det hele samlet. Selvom 
du blot sorterer lidt papir, 
bliver det til store mængder, 
når husholdningernes 
papiraffald samles.

4. Papiret sorteres 
manuelt og mekanisk 
efter kvalitet, bl.a. på 
papirmølle.

5. Papiret omdannes til pulp – blød 
masse – ved, at der bl.a. tilsættes 
varmt vand og hjælpestoffer. Pulpen 
sigtes for at fjerne urenheder.

6. Pulpen renses 
mekanisk og kemisk 
for at fjerne limrester, 
clips, plast og 
tryksværte. Derefter 
bleges pulpen.

2. Sortering hos forbrugeren: Pap 
skal i den rette affaldsbeholder for 
at blive genanvendt, og det skal 
være rent og tørt – ellers sendes 
den til forbrænding. Derfor er 
fx en pizzabakke ikke egnet til 
papcontaineren.

3. Pappen indsamles 
og transporteres til 
en affaldsbehandler, 
der sørger for de store 
mængder paps videre 
forløb.

4. Sortering manuelt 
og mekanisk efter 
kvalitet, bl.a. på 
papirmølle.

5. Pappen omdannes til pulp, en 
blød masse af pap, varmt vand og 
hjælpestoffer, der senere sigtes 
for at fjerne urenheder.

6. Pulpen renses 
mekanisk og kemisk 
for at fjerne limrester, 
clips, plast og 
tryksværte. Derefter 
bleges pulpen.

2. Sortering hos forbrugeren:  
Du smider dit organiske affald i en 
beholder, evt. med affaldskværn, 
så det kan blive genanvendt i 
stedet for at ryge til forbrænding. 

3. Affaldet indsamles 
og transporteres til en 
affaldsbehandler, da 
det er mest effektivt at 
genanvende samlet.

4. Eftersortering: 
Affaldsbehandleren kan 
eftersortere affaldet, 
hvis nødvendigt.

5. Blanding af biomasse: 
Husholdningsaffald blandes 
med andre materialer, fx 
gylle, for at skabe biomasse 
til genanvendelse.

6. Nedbrydning: Biomassen nedbrydes 
via hydrolyse – en kemisk reaktion/
proces, hvor et molekyle reagerer med 
vand og bliver opdelt i mindre molekyler.

7. Biogas og  
gødning adskilles.

8a. Produktion af 
el og varme sker, 
når biogassen 
forbrændes 
effektivt i en 
gasmotor.  Distri-
bueres via el- og 
fjernvarmenettet 
til husstanden.

8b. Biogassen 
kan også op-
graderes og 
indgå direkte 
på naturgas-
nettet.

8c. Gødning 
tørres og 
bringes ud på 
jorden, hvor 
det erstatter 
kommerciel 
kunstgød-
ning.

4 gode råd om 
affaldssortering
  Kontakt altid din kommune. Læs på deres 
hjemmeside, og bed om en sorteringsvej-
ledning. Besøg også genbrugspladsen, og 
se, hvordan den fungerer, og hvad der er af 
muligheder for at genbruge.

  Emballage skal være tømt for indhold – og 
i nogle kommuner også skyllet – inden du 
afleverer det på genbrugsstationen eller i den 
korrekte affaldscontainer.

  Er affaldet sammensat af flere forskellige 
materialer, skal det skilles ad. Kan du ikke 
skille det ad, så sortér affaldet ud fra det mate-
riale, der er mest af.

  Brug din sunde fornuft – plast til plast, metal 
til metal, glas til glas, papir til papir, mad til 
mad og resten til rest. Er du i tvivl, om embal-
lagen fx har været i nærheden af mad, så kom 
affaldet i restaffald. 

Kilde: Vestforbrænding

Undgå lugt fra madaffald
Ikke alle kommuner samler madaffald ind separat, men har du 
muligheden for at aflevere organisk affald, er det en rigtig god 
ting at gøre. Her er derfor seks gode råd, der minimerer risikoen 
for lugtgener, fluer og maddiker i sommervarmen.

  Dryp madaffaldet godt af, inden du smider det ud. Har du 
egen udendørsbeholder, så læg evt. noget køkkenrulle i bun-
den til at suge væsken.

  Pak letfordærvelige og kraftigt lugtende madvarer ind i 
køkkenrulle (fx fisk og kød).

  Undgå at overfylde posen fra køkkenskraldespanden, og luk 
den med en knude.

  Læg skraldeposen forsigtigt i udendørsbeholderen, så der 
ikke går hul på posen.

  Skift skraldeposen hver anden dag i varme perioder – brug 
evt. to poser inden i hinanden samtidig.

  Stil så vidt muligt din udendørs skraldebeholder i skyggen, 
hold låget lukket – og vask den med vand og sæbe efter behov.

Kilde: Vestforbrænding
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Omkranset af en afkørsel og holdt i skak af to krydsende 
motorveje ligger Gentofte genbrugsstation. Her ræser borgere 
direkte ind, rundt, sorterer, genbruger og videre ud af drive-
in-pladsen, når affaldet er afleveret. Det skal være effektivt at 
komme af med affaldet, lyder det fra pladsens ansatte.

Af: Louise Skøtt Gadeberg  Foto:  Per Morten Abrahamsen

En søndag på  
genbrugsstationen
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 Det er søndag morgen. Klokken er 
knap 9.30, og selvom Gentofte Gen-
brugsstation først åbner om en halv 
time, så holder der lange køer ved 
begge porte. Biler med borgere, som 
gerne vil ind og af med deres affald på 
den genbrugsstation, der i 2014 blev 
hædret som Årets Byggeri.

Omkring os sørger to motorveje for 
et støjtapet, der selv en søndag morgen 
kræver tydelig og høj stemmeføring.

Midt på pladsen – på en cirkel af 
perfekt klippet, grønt græs – ligger 

pladsfolkenes rustrøde bygninger som 
stablede og sammenbyggede containe-
re. Indeni er der bl.a. undervisnings-
lokaler til skoleklasser, kaffekøkken, 
kontorer og lokaler til opbevaring af 
direkte genbrug.

I en krans omkring den runde plæne 
ligger selve pladsens genbrugs-dri-
ve-in. Her åbner portene automatisk 
præcis klokken 10, og på  få sekunder 
summer pladsen af liv. Bilerne kører 
roligt ind, finder den rette contai-
ner, bakker traileren til og læsser af. 

Inderst i cirklen holder de besøgende, 
der skal rundt med mange små ting 
forskellige steder. I den ydre cirkel 
holder de, der har store mængder, der 
skal ned i samme container.

Modsat andre containerpladser kan 
man som borger her se, om man er i 
gang med at smide sit affald ned i den 
rette container, fordi man netop her 
smider affald NED i en container, hvil-
ket især er praktisk, når man fx lige 
har revet 20 m2 fliser ned fra badevæ-
relsesvægge.

10 TONS KASSERET TØJ PR. UGE
I den yderste cirkel på pladsen kører 
store lastbiler rundt og henter og tøm-
mer containerne efter behov. Her kan 
de bakke og bugsere i fred uden at være 
bange for borgere uden trailerbak-
kekort og bortløbne børn. For når du 
hejser en 11 kubikmeter stor container 
fuld af murbrokker op på din lastbil, 
så er det bedst, der ikke er ”bløde tra-
fikanter” i nærheden, som det lyder fra 
en af chaufførerne.

Per Frederiksen arbejder på 

Gentofte Genbrugsstation på nien-
de år. Han fortæller med stolthed i 
stemmen, hvordan 88 procent af det 
affald, der kommer ind på pladsen, 
bliver genbrugt og/eller genanvendt. 
Hvordan der hver dag køres 110 tons 
affald væk fra pladsen til videre 
behandling. Hvordan et nyt initiativ 
med at indsamle bøger i en container 
for sig har betydet 40 tons – otte fulde 
containere – bøger på tre måneder. Og 
at københavnerne smider ti tons tøj 
ud – om ugen.

– Vi får mange henvendelse fra borge-
re, der er glade for at komme her. Og vi 
går meget op i at forsøge at hjælpe folk 
og være til stede. Måske derfor kom-
mer der også mange fra andre kommu-
ner, fordi her er let at komme, forklarer 
han og tilføjer, at det selvfølgelig ikke 
gælder kemikalier, der ikke må krydse 
kommunegrænser.

Pladsens ansatte har bemærket, at 
her kommer flere og flere især yngre 
kvinder, der selv læsser store mængder 
af. Det er også kvinderne – og ældre 

Per Frederiksen og kollegerne på Gentoftes 
genbrugsstation sætter hver dag en ære 
i at hjælpe de borgere, der ankommer og 
sorterer eget affald. 
– Men vi ville ønske, at flere ville spørge om 
råd og vejledning. For vi vil så gerne sørge 
for, at mest muligt genbruges og genanven-
des – og ikke bare lander i småt brandbart.

Jens på 80 år er glad for at komme på 
Gentofte genbrugsstation.
- Her er pænt og rent, og da jeg stadig 
kan køre og har tid nok, samler jeg affald 
ind for naboerne og kører herud med det, 
når jeg har sorteret det. Lige nu er jeg ved 
at renovere min datters køkken.

Mange forældre har deres børn med på 
genbrugspladsen, for det er vigtigt, de 

yngre generationer ser, hvordan man gør, 
forklarer en far, der netop hjemvendt fra 
ferie er i gang med at rydde ud i skuret. 

Knapper, man kan trykke på, som sætter 
store affaldskværne i gang, vækker lykke 

hos de mindste genbrugere.

Ole og Jytte på 72 år er pensionister fra 
Augustenborg i Sønderjylland. De er i 
Gentofte for at hjælpe deres søn med 

hans husprojekt:
– De kender os efterhånden herude. Vi 
har jo været her flere gange om dagen 

i en lille uge.

– Jeg købte hus for et år 
siden, så jeg har næsten 

ikke bestilt andet end 
at være her med ting, 

forklarer Torsten på 35. 
Han synes, det fungerer 

godt på pladsen.
– De er superflinke til at 

hjælpe en, når man er 
ny og ikke ved, hvor alt 

skal hen.
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Gode apps  
om affald
Mange kommuner benyt-
ter affalds-app, hvor bor-
gerne kan få et overblik 
over lokale affaldsordnin-
ger. De kommunale apps 
er gratis og kan hentes 
hvor du plejer at hente 
apps:

Allerød, Brøndby, 
Esbjerg, Gladsaxe, 
Glostrup, Greve, 
Hvidovre, Helsingør, 
Høje-Taastrup, Ishøj, 
Rebild, Roskilde, Solrød, 
Svendborg, Vallensbæk: 
Mit affald

Frederiksberg: Affald 
Frederiksberg

Odense: Affaldssortering

Vejle: AffaldGenbrug

Randers: AffaldsApp for 
Randers Kommune

Odder og Skanderborg: 
Affald til Værdi – Renosyd

Thisted: Affald Thy

Kolding: Affald Kolding

Aalborg: Skidt

Ud over de kommunale 
kan du få info om skrald 
på følgende apps:

Virtuelt storskrald: 
Storskrald.dk (du afleverer 
noget virtuelt, andre kan 
se og hente det…)

WastePin: App’en for 
skraldere, der leder efter 
guld og mad i skralde-
spande

Affaldsbørsen: Din virk-
somhed kan sætte affald i 
udbud og sælge det, især 
hvis det er godt sorteret.

Mit affald: Overblik over 
nærmeste genbrugsstati-
on, åbningstider, rutevej-
ledning m.m.

folk med god tid – der er bedst til at 
sortere, fordi de er bedst til at spørge, 
når de er i tvivl.
 
GIFT OG DYRE METALLER 
I pladsens sydlige ende ligger  ”giftcen-
tralen”. Her afleveres gammel maling, 
giftige opløsningsmidler, lysstofrør 
med kviksølv i, spraydåser, batterier 
og andet giftigt.

– Den store glasfacade ud mod plad-
sen er tænkt til brandvæsenet. Hvis 
der sker en eksplosion eller massiv ud-

vikling af giftdampe herinde, tilkaldes 
de automatisk og kan stå ude og kigge 
ind i det  forseglede hus og danne sig 
et overblik over situationen, fortæller 
Per Frederiksen og viser rundt blandt 
de mange blå plastictønder, hvor 
giftigt affald er pakket forsvarligt med 
træflis, så væsker opsuges og stabilt 
kan transporteres videre. I toppen af 
hver tønde sidder der udsugning fast 
som hvide sugerør i blå drinks.

Al teknik bliver – af firmaet, der 
afhenter det – skilt ad og sorteret ma-

nuelt, hvilket er en kæmpe udgift, men 
også en god forretning, for tekniske 
apparater er fyldt med dyre metaller,  
som det kan betale sig at genbruge. 

– Det er jo ikke for sjov, at fx Apple 
opfordrer deres kunder til at sende 
deres gamle udstyr retur og i den 
forbindelse har bygget deres egne 
robotstyrede sorteringsfabrikker, så 
genbrug er virkelig guld, siger han og 
slår en skraldlatter op.

Bagerst i det store gifthus får 
forbrugssamvittigheden endnu én på 

tuden. Flere hundrede blanke og fine 
tv-apparater står hårdhændet stablet i 
store jernbure – selv dansk design, der 
virker, bliver til affald, når et analogt 
tv-signal pludselig udliciteres og flade 
skærme er det nye sort.

– Det gik helt amok, og længe har det 
væltet ind med analoge tv-apparater. 
Vi har faktisk haft svært ved at følge 
med og har haft tv'er overalt, forklarer 
Per Frederiksen med alvorlig mine.

 Ude på pladsen igen er der fyldt 
med mennesker. Klokken nærmer sig 

12, men strømmen af mennesker er 
konstant. Per Frederiksen fortæller, at 
det er svært at nå at hjælpe alle, selvom 
de har indrettet overdækkede sorte-
ringsborde ved ”småt brandbart”, for 
halvdelen, der havner heri, hører til i 
andre affaldsfraktioner.

– Håndværkerne har travlt, de unge 
tænker tit ikke så langt, og så er nogle 
ting svære, fx plast. Der findes mange 
former, og netop plastic kommer der 
mere og mere af. Derfor er det vigtigt, 
at vi er her til at forklare. 

Aksel på 8 år synes, det er sjovt at 
genbruge i stedet for bare at smide ting 

ud. Hans far, Kenneth, på 40 år, forklarer, at 
familien er ved at renovere køkken, og fordi 

familien p.t. har familiebesøg langvejsfra, 
så var det en kærkommen lejlighed til at få 

arbejdet i gang sammen.

10 tons tøj. Så meget smider københavnerne ud om ugen. 
Tøjet afhentes og sorteres af Frelsens Hær, og her sælger man 
det bedste i Danmark og sender resten til Polen og Tyskland. 
Overskuddet bruges på humanitært arbejde i Afrika.
– Jeg er modeblind. Nogen bad mig engang om at kigge efter 
mærket Tiger of Sweden, men jeg hørte det bare som Tiger, 
altså butikskæden med billige varer, fortæller en grinende 
Peter Andersson, der ugentligt sorterer og afhenter tøjet.

Gentofte genbrugsstation bærer præg af kommunens  
økonomisk velfunderede borgere. 

– Efterhånden vender jeg mig kun om efter en Tesla eller en Maserati 
– for dem er der også folk, der afleverer byggeaffald i, siger Per 

Frederiksen, der har arbejdet på genbrugsstationen de sidste ni år.

– Det SKAL være 
let at genbruge og 
genanvende, når 
vores forbrug går 
så stærkt, lyder det 
fra Per Frederiksen, 
medarbejder på 
genbrugspladsen. 
Her foran buret med 
kasserede tv-apparater 
og andet elektronik.
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