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ET DANMARK
UDEN AFFALD

I regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald” er målsætningerne klare. I 2022 skal vi danskere genanvende 50% af syv særlige affaldstyper – papir, pap, metal, plastik, glas, træ og madaffald. Kigger vi tilbage på
2014, var tallet 31% på landsplan, så der er et stykke vej endnu. Men kigger vi fremad, er der masser af fordele
ved at gå op i netop genbrug. Verden har ikke uanede mængder af råstoffer, og ser vi på det samlede forbrug,
bruger verdens befolkning over 1½ gange så mange ressourcer, som kloden selv kan nå at producere om året.
Det giver sig selv, at det regnestykke går i minus på den lange bane.
Er der penge i skidtet?
Genbrug giver mening. Affald er nemlig en
vigtig ressource, når vi snakker genanvendelse
men ikke altid en direkte indtægt. Ved nogle
affaldstyper koster det at genanvende, men det
er stadig en besparelse i forhold til prisen for at
sende det til forbrænding. I det store regnestykke giver det altså et plus, og genbrug vil
altid være både en økonomisk og miljømæssig
gevinst for samfundet.
Hvor bliver det af?
I den to-delte genbrugsbeholder indsamler vi
fem typer affald – mindre metal, flasker og glas
og hård plastik, papir, pap og plastikfolie.
Når vi tømmer din genbrugsbeholder, ryger det
over i to adskilte rum i bilen, så vi efterfølgende
kan tømme indholdet til sortering to forskellige
steder. Flaskedelen med dunke og hård plast
sorteres ved Ribe Flaskecentral. Papirdelen med
pap og plastfolie tømmes i vores sorteringshal,
hvor efter materialerne kører op på et

PAPIR OG PAP SKAL VÆRE FRI FOR RESTER AF PLAST ELLER ANDRE MATERIALER
Både pap, papir, plastik, metal og glas skal være rent og fri
for madrester for at kunne genanvendes. I perioden 1. april
til 31. juli har vi modtaget 596,5 tons blandet pap, papir og
plastfolie til sortering.

sorteringsbånd, hvor sorteringen så foregår.
Efterfølgende presses materialerne til baller, og
er klar til afhentning.
Hvad bliver det til?
Generelt indgår det indsamlede affald i produktion af nye ting. Det betyder, at brugt pap og
papir bliver til nyt pap og papir, og at aluminiumsdåser og metal bliver til nye dåser, cykler
eller andre effekter lavet af metal. Flasker og
glas bliver enten til nye glas og flasker eller
indgår i produktionen af isoleringsmaterialet
glasuld.
Med plastik er det lidt mere komplekst, da der
findes utroligt mange typer plastik, der ikke
umiddelbart kan blandes sammen, når det
skal genanvendes til nyt plast. Det resulterer
også i en større sorteringsgrad – men faktisk
stiller det også større krav til jer. I den to-delte genbrugsbeholder må der kun komme de
plasttyper, der er nemme at sortere og afsætte
til genanvendelse. I det ene rum kan du lægge
plastfolie som ex. indkøbsposer, indpakningsfolie fra større ting som hårde-og hvidevarer eller
møbler, i det andet rum må du lægge plast
flasker og plastdunke med skruelåg,
der har indeholdt drikkelse eller sæber.

47,7 tons affald er
kørt til forbrænding
Det kan være pap og plastfolie, der
hænger sammen eller er forurenet
med madaffald, underbukser og
mælkekartoner. Ting som bare er
kommet i den forkerte beholder.

Efter sortering er der sendt følgende til genanvendelse:
Papir og reklamer ..................................477,2 tons
Pap ..........................................................59,7 tons
Plastfolie .................................................11,9 tons

Forbrugervalg 2017 – er du kandidat?
Tønder Forsyning skal afholde valg i bestyrelserne i Tønder Vand
A/S og Tønder Spildevand A/S. I den forbindelse søger vi
kandidater, da der skal vælges to repræsentanter og to
suppleanter for forbrugerne.
Inden 10. november skal du oprette dig som kandidat i
det elektroniske valgsystem.
Hver kandidat skal have 10 stillere!

Er du tilmeldt hente/bringe ordningen, så husk at
salte og belyse hele adgangsvejen, så skraldemanden
kan færdes sikkert.
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Genbrugspladserne holder
igen lukket om søndagen
På søndag den 29. oktober
stiller vi uret tilbage til vintertid, dermed holder genbrugspladserne lukket om søndagen.
Er du stadig i fuld gang med at beskære og
efterårsklargøre haven, kan du køre dit have
affald til én af de døgnåbne grenpladser.
Scan koden for at se mere info!

Tænd lys for vores skraldemænd
Vinteren er på vej, det samme er kulden og mørket.
Derfor er det tid til at tænke på både belysning og
adgangsveje til dine affaldsbeholdere.
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Opdatering af app – også til iOS11
Til alle iPhone ejere vil vi gerne beklage, at vi
ikke nåede at få opdateret vores App til iOS11
i tide.
Vi har desværre haft problemer med at hente
tømmedatoer i ugerne 39-40 i forbindelse med
opdateringer af vores it-systemer. Det beklager
vi. Det er nu heldigvis udbedret, så du igen kan
hente tømmedatoer for dine skraldespande. Du
kan selvfølgelig stadig lægge datoerne ind i din
kalender med et enkelt klik – og samtidig modtage påmindelser forud for selve tømmedagen.
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