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Moderne og flere spande giver mere sortering af affald
Fra 2019 vil indbyggerne i kommunen se nye skraldespande dukke op. Det besluttede Kerteminde
Kommunes byråd i går. De nye spande gør, at kommunens indbyggere kan nå EU’s krav om mere
genanvendelse af affald.
Ved hver privat husholdning vil standard-løsningen være to skraldespande, som er noget større end
de traditionelle spande.
Hver af de to nye spande vil være opdelt i to rum. Den ene spand vil rumme glas og metal i det ene
rum – papir og småt pap i det andet rum. Den anden spand vil rumme restaffald i det ene rum –
madaffald i det andet rum.
Direktør Michael Høj-Larsen fortæller: ”Vi er nået langt med bedre sortering af affald i kommunen.
Men vi mangler den sidste bid for at nå i mål i forhold til de nationale krav. Vi har de senere år hørt
mange kunder efterlyser mere sortering ved hjemmet til gavn for miljø og ressourcer. Det går vi i
gang med nu.”
Madaffald erstatter biospand
Madaffald betyder, at man med den nye affaldssortering ikke længere skal smide kødrester,
muggent pålæg, æg, størknet madfedt og den slags i restaffaldsspanden. I stedet skal man hælde
disse ting sammen med det grønne køkkenaffald i det samme madaffaldsrum i den nye spand – i en
tætsluttende pose.
Michael Høj-Larsen forklarer: ”Det er mest gavnligt for miljøet med en ny metode, der samler alt
madaffald og omdanner det til biogas og kompost. Den gamle ordning, hvor man enten havde
biospand eller kompostbeholder bortfalder.”
Bor man i etageejendom, eller bruger man fællescontainere, vil man også se ændringer.
Michael Høj-Larsen fortæller: ”Det vigtige er sorteringen af affald – ikke hvordan containeren ser
ud. Derfor vil containere blive tilpasset det enkelte område. Selvom man bruger fællescontainere,
skal man sortere efter samme principper som folk, der har egne skraldespande. Vi informerer alle
kunder direkte og i god tid, så de er rustet til den nye sortering.”
Forbered hjemmet på flere og større spande
Michael Høj-Larsen: ”Det giver god mening allerede nu at tænke de større spande med, hvis man
overvejer ombygning på ens grund. Mere sortering betyder, at mange sikkert også skal tænke nyt i
forhold til det system, man har i køkkenet.”

Fakta
• De foreløbige cirkamål på spandene er:
o Bredde: ca. 60 cm. (som også er bredden fra yderkant af hjul til yderkant af hjul)
o Dybde (front inkl. håndtag til bagside): ca. 75 cm.
o Højde: ca. 110 cm.
•

Hvad med plastic? Og haveaffald?
o I et fælles fynsk projekt er vi ved at undersøge mulighederne for et anlæg, der
automatisk sorterer plastic fra husholdningsaffaldet, så plasticen kan genanvendes.
Indtil det måske bliver en realitet, skal man fortsat selv køre sit plasticaffald ud på
en af de tre genbrugspladser, hvor der er containere til både blød og hård plast.
o Har man biospand nu, får man mulighed for at beholde den som haveaffaldsspand,
som KF kommer og tømmer. Har man ikke biospand nu, vil man kunne tilmelde sig
den nye havespand.

•

Udrulningen af de nye spande sker i årene 2019-21.
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