Nu bliver det nemmere at sortere sit affald på Amager
I takt med at vi forbruger af jordens knappe ressourcer, er det vigtigt at vi sorterer vores affald, da
mange ting kan genanvendes til at producere nye produkter. På den måde kan vi undgå at forbruge
unødvendige ressourcer og energi, på at lave produkter ud af ny udvundet materiale. Et nyt tiltag fra
Københavns Kommune, gør det nu nemmere for villa- og rækkehusbeboere på Amager at sortere sit
affald på en ansvarlig måde. Nu behøves du nemlig ikke længere at tage helt til genbrugspladsen,
for at være med til at sikre en bæredygtig udnyttelse af dit plast- og metalaffald, da alle husstande
bliver forsynet med en todelt beholder til hård plast og metal. Derudover kan du tilmelde din
matrikel til at modtage beholdere til bioaffald og småt pap via Nem Affaldsservice på
www.kk.dk/affald. Tiltaget vil med tiden dække både Amager Øst, som har haft tilmeldingsperiode
til de nye beholdere, og Amager Vest. Hvis du som beboer i Amager Øst, ikke nåede at tilmelde dig,
kan du stadig tilmelde dig ordningen på Nem Affaldsservice. I perioden 20. juni til 17. juli vil turen
komme til villa- og rækkehusbeboere på Amager Vest.

Affaldshåndteringen i København udvides
Affaldshåndtering er blevet et emne, som mange er optaget af, da det er muligt at genanvende
ressourcer som glas, plast og metal til at producere nye produkter. Det gør Københavns
Kommune nu nemmere med en ny affaldsordning.
Af Miljøpunkt Amager

Affaldssortering i Wesselsgade. Både boligforeninger og parcelhuse er involveret i at genbruge affaldet i
København.

Vi danskere producerer årligt store mængder affald. Alene i 2010 producerede København
Kommunes borgere og virksomheder i alt 820.000 tons affald, hvilket er et tal, som kun forventes at
stige. Ud af den store mængde affald stod husstandene for 25 % af den samlede mængde affald, så
du kan i den grad være med til at gøre en forskel, ved at sortere dit affald.
Der er brug for en bred indsats, hvis der skal gøres en forskel på vores genanvendelsesrate i
København, og det er heldigvis ikke kun villa- og rækkehusbeboere, som har mulighed for at
sortere sit affald. Mange boligforeninger og offentlige institutioner har allerede velfungerende
affaldsstationer i mange forskellige størrelser installeret.
Nye beholdere rulles ud
Den indsats skal Amagers villa- og rækkehusbeboere nu være en større del af med de nye
affaldsbeholdere. En obligatorisk todelt beholder til henholdsvis hård plast og metal, vil i løbet af
sommeren blive kørt ud i både Amager Øst og Vest. Derudover vil der være mulighed for at
tilmelde sig en bioaffaldsbeholder og en beholder til småt pap. Tilmeldingsperioden for disse
beholdere er for Amager Vest fra d. 20 juni til d. 17. juli. For Amager Øst sluttede
tilmeldingsperioden d. 29. maj, men du kan heldigvis stadig gå ind og tilmelde dig beholderne,
selvom perioden er ophørt.
Hvis I som borgere kunne tænke jer at spare plads på jeres matrikel, kan I overveje at deles om de
nye genbrugsbeholdere med jeres naboer. Husk dog at få den tømt oftere, hvis I er flere husstande
om en beholder. Du kan læse mere om ordningen, samt tilmelde dig her.
Dit affald er guld værd
Når du afleverer dit affald til genanvendelse, bliver det brugt til at lave nye produkter. Plastik kan
smeltes om og bruges til at producere nye plastikprodukter, men det kan også bruges til at lave
polyester, der bruges i tøj og som indlæg til eksempelvis bamser og soveposer. Når der skal
produceres nyt plastik, bruges der store mængder olie. Det er derfor vigtigt at aflevere sit
husholdningsplastik, altså ikke kun de flasker som er pantmærkede, men også eksempelvis
emballage fra rengørings- og kropsplejeprodukter.
Hvert år produceres 249 kg pap og papir pr. indbygger. Lige nu er det kun halvdelen af den
mængde, der genbruges. Pap der afleveres til genanvendelse, kan bruges til at producere nye
produkter som eksempelvis papkasser og æggebakker. Der bruges ressourcer i form af træ og vand,
når nyt pap skal produceres, hvilket er ressourcer du kan spare, når du afleverer dit pap til
genanvendelse. Papir kan genanvendes op til syv gange ved at bruge det til at lave nye
papirprodukter. Pap og papir skal adskilles, det er derfor vigtigt, at du afleverer papir i en
papircontainer, og ikke smider det ned til dit pap.

Når der skal udvindes nyt metal fra naturen, bruges der ikke kun store mængder energi, men der
produceres også 85 kg affald, når der skal udvindes 1 kg nyt aluminium. Der er derfor ikke kun
pantdåser der skal afleveres i automaten, men det er også vigtigt at du afleverer andet metal til
genanvendelse, hvor metallet efterfølgende omsmeltes, og bruges til at lave nye metalprodukter.
Dit grønne affald kan laves til ny energi
Med den nye ordning bliver det nu nemmere at sortere dit bioaffald fra dit almindelige
husholdningsaffald. Bioaffald er omsættelige materialer, som eksempelvis madaffald, kaffegrums
og afskårne blomster. Dit afleverede bioaffald laves til biogas, som ved hjælp af en gasgenerator
kan producere el på en langt mere bæredygtig måde end de traditionelle kulkraftværker. Du kan
læse mere om hvad der må, og hvad der ikke må, komme i din bioaffaldsbeholder her.
Bioaffald kan også bruges, til at lave sin egen kompost, som man kan gøde sine planter med. Hvis
du bor i en boligforening, kan du kontakte Kompostbudene som kan hjælpe jer, med at få en
velfungerende kompostordning i gang.
Smarte løsninger til affaldssortering
I mange boligforeninger har de gode muligheder for at sortere deres affald. Her er det ikke kun de
almindelige ting som glas og metal der kan sorteres, men også ting som papir, småt elektronik og
farligt affald.
Hvis du kunne tænke dig at få inspiration til, hvordan du kan få plads til affaldsbeholderne, er det en
god idé at se på hvilke løsninger, de forskellige boligforeninger har fundet på. Her er der nemlig
ofte pladskonkurrence med cykler, legepladser og hyggekroge, når det gælder om at få lov til at
fylde i gårdmiljøet. Der er blandt andet lavet et tiltag på Nørrebro i grundejerforeningerne på
Wesselsgade, en såkaldt Smart Miljøstation, hvor de har lavet en nedgravet affaldssortering ude på
vejen, som ikke fylder så meget. Dermed fylder beholderne ikke inde i gården, og der er flere
boligforeninger om ansvaret for projektet. Samtidig opleves der heller ikke lugtgener, når
affaldsbeholderne er gravet ned i jorden. Denne løsning kan også være interessant for en
grundejerforening. Læs mere om projektet her.

FAKTABOKS:
Nem Affaldsservice er din indgang som borger til affaldsområdet. På Amager er det RenoNorden
A/S som henter dit affald og sørger for at køre det til genanvendelse. Du kan læse mere om Nem
Affaldsservice og de nye beholdere, samt se hvornår dit affald bliver hentet på her.

