
Nye grønne poser gør det 
lettere at sortere madaffald

”Sorter dit madaffald – det giver biogas og god næring”

Elisabeth Wolstrup, Direktør for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse i 

Albertslund Kommune. 

Bioposerne udskiftes med poser af genbrugsplast. 



Kære albertslunder
Vi har nu i snart 1½ år fået indsamlet madaffald til bio-

forgasning. Undervejs har Vestforbrænding, der håndterer

affaldet skiftet aftager af madaffaldet. Hos den nye aftager

bliver madaffaldet lavet om til en tyktflydende pulp, inden det

kommer i biogasanlægget. Men bioposerne er ikke sådan lige

at få gjort flydende. Derfor bliver de sorteret fra og sendt til

forbrænding. Økonomisk og miljømæssigt er det derfor ikke

længere en fordel at bruge bioposer.

Nye poser

Vestforbrænding anbefaler, at kommunerne begynder at

bruge plastposer lavet af genbrugsplast i stedet, men kan

dog først selv være klar med nye poser efter sommerferien. I

Albertslund ønsker vi at komme hurtigere i gang med at

bruge plastposer, og har derfor indkøbt 2 ruller plastposer af

genbrugsplast til hver enkelt husstand.

Fordele ved plastposer

Plastposer har flere fordele. De er stærkere og mere tætte,

hvilket betyder, at man ikke længere skal være nervøs for, at

posen går i stykker på vej til containeren, og får man bundet

en god knude på posen, vil man kunne undgå at væske

trænger ud i containeren. Det vil mindske lugtgener og

problemer med maddiker.



Brug den grønne – det batter

I Albertslund blev der i 2017
indsamlet 1.000 tons madaffald,
hvilket har produceret nok biogas til,
at en lastbil har kunnet køre 370.000
km., hvilket svarer til 9 gange rundt
om jorden. Derudover er det blevet til
en masse gødning, der indeholder
værdifulde ressourcer som fosfor og
kvælstof, som er blevet solgt til
landmænd på Sjælland.

Det er en god start, men der er stadig
meget madaffald, der ender i
restaffaldet, og som kan gøre meget
mere gavn, hvis det bliver sorteret til
madaffald.

Hjælp til at komme i gang

med at sortere madaffald
Er du ikke kommet i gang med at

sortere madaffald? Og mangler du

en grøn spand til madaffaldet? Så

kan du både på Albertslund

Genbrugsstation og i Agenda

Center Albertslund få fat i en grøn

spand. I Agendacenteret kan du

også hente en sorteringsvejledning,

og få svar på eventuelle spørgsmål.

Agendacenteret ligger i Kanalens Kvarter 32, 

og har telefonnummer 43622015. Ring 

gerne i forvejen, hvis du vil undgå at gå 

forgæves.



Slogankonkurrence              
For at få flere til at sortere 
madaffald udskriver vi en slogan-
konkurrence, der har til formål at 
sætte fokus på, at det er en god ide 
at sortere madaffald. Sloganet må 
meget gerne indeholde ordene 
”den grønne”, der refererer til enten 
madaffaldet eller den grønne pose. 

Forslagene skal indsendes til Birte Kvamm på mail: 
affaldoggenbrug@albertslund.dk 

Senest mandag den  28. maj kl. 12.00

De 10 bedste forslag bliver belønnet med 4 stk. Biograf-
billetter til Albertslundbiograferne. Vindersloganerne vil
blive brugt på plakater, der vil blive hængt op rundt
omkring i kommunen, og på Facebook.

… …. ??

Med venlig hilsen

Affald og Genbrug


