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Ikke alt, der glimter, er guld for genanvendelsen
Indbyggerne i Kerteminde Kommune er gode til at sortere deres affald med de nye spande, der blev
kørt ud i oktober og november.
Folk kan nu komme af med bl.a. pap og papir lige foran døren. Det gælder også gavepapir. Men
selvom det hedder noget med papir, skal både gavepapir og gavebånd smides lige lukt i rummet til
restaffald – eller til småt brændbart på en af de tre genbrugspladser. Gavepapiret ser flot ud, men
papirkvaliteten er faktisk utrolig lav.
Michael Høj-Larsen, direktør for Kerteminde Forsyning, fortæller: ”Man tror det ikke, når man ser
det flotte gavepapir, men gavepapir er faktisk endestationen for papir. Gavepapir er lavet af de
dårligste papirfibre, fabrikkerne kan opdrive. Og tit blander de plastik, metalglitter, lim og lak i
papiret for at gøre det flot. De dårlige fibre og det iblandede glitterstads gør, at gavepapir skal til
restaffald eller småt brændbart. Det kan ikke genanvendes.”
Julen er en travl tid. Og når julegaverne er åbnet, ender gavepapir og gavebånd ofte i en stor klump.
Det er endnu en god grund til at holde hele herligheden langt væk fra skraldespandens rum til pap
og papir og i stedet sigte efter restaffaldsrummet.
Michael Høj-Larsen uddyber: ”Gavebånd er typisk lavet af plastik. Man skulle tro, det kunne
genanvendes. Men det kan det ikke – ja, med mindre man hører til affaldsenglene, der glatter brugt
gavepapir ud, gemmer gavebånd og genbruger begge dele året efter. Selv hvis vi fik gavebånd ind
uden at det var iblandet gavepapir, så er gavebåndet af en type særligt lange, stærke plastikfibre,
der kan ødelægge sorteringsmaskinerne ved vores behandler. Så hvis du ikke genbruger gavebånd
og gavepapir året efter, så smid begge dele til restaffald eller småt brændbart”.
Det vedhæftede foto må gerne bruges i forbindelse med denne pressemeddelelse.
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