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Vi hælder affald i tanken! 
 
Fra 1. maj slår Kerteminde Forsyning et nyt, stort slag for nedbringelsen af CO2. Fra den dato bliver 
affaldet fra kommunens indbyggere hentet af virksomheden Meldgaards skraldebiler, der kører 
på fossilfri biodiesel. Biodieselen er lavet af 100 procent bæredygtige affaldsprodukter som brugt 
fritureolie og slagteriaffald. 
 
Formand for Kerteminde Forsyning, Hans Luunbjerg, fortæller: ”Når vi nu så at sige hælder affald i 
tanken på skraldebilerne, giver det smæk for skillingen på to fronter: Der skal ikke længere pumpes 
fossilt brændsel op af undergrunden for at få skraldebilerne til at køre – og når de kører, er det med 
op til 90 procent reduktion af CO2-udledningen. Det spiller direkte ind i den nationale strategi om at 
reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent inden år 2030 og mindske global opvarmning.” 
 
Biodieselen er helt uden palmeolie, som har ført til rydning af regnskov i Asien og tropiske dele af 
Amerika. En yderligere fordel ved biodiesel er, at den skaber mindre mængder NOx-gasser end fossil 
diesel. NOx-gasser er især skadelige for børn, ældre og personer med lungesygdomme og astma.   
 
En ting er dog uforandret med Meldgaards nye skraldebiler, der kører på biodiesel: De tømmer 
skraldespandene op i to rum i skraldebilen, så affaldet ikke blandes.  
 
Direktør Michael Høj-Larsen uddyber: ”Folk er måske ikke klar over det – ikke mindst fordi det er 
svært at se i praksis –, men skraldebilerne har faktisk i flere år været delt i to kamre, så der kan køres 
med to slags affald ad gangen uden at blande. Når kunderne får tømt skraldespande, kommer der 
to biler den pågældende dag. Den ene tager madaffald og restaffald med i hver sit rum i bilen. Den 
næste bil tager pap og papir med i det ene rum, glas og metal i det andet rum.”   
 
Efter afhentningen leveres restaffald til Fynsværket, hvor det nyttiggøres som fjernvarme og strøm. 
Madaffald afleveres til en anden aftager, der omdanner madaffaldet til ressourcebesparende 
gødning og bæredygtig biogas. Glas, metal, pap og papir leveres til virksomheder, der oparbejder 
materialerne til nye råmaterialer for produktion af varer og emballager.  
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Fakta om biodiesel til skraldebilerne i Kerteminde Kommune 
 

• Nedbringer CO2-udledning op til 90%. 
• Medvirker til at nedbringe NOx-udledning. NOx er en samlebetegnelse for giftige gasarter, som er 

skadelige for lungerne. 
• Produceres af 100% affaldsolier fra friture og slagteriaffald – dvs. der indgår ikke olier direkte fra 

landbrugsdrift såsom virgin rapsolie. Der bliver ikke dyrket afgrøder specifikt for at lave den form for 
biodiesel, som Meldgaards biler skal køre på.  

• Produceres i Holland eller Finland og leveres af Cirkle K.  
• Kaldes også HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).  

 
Billedet herunder viser nogle af de 5 skraldebiler, som Meldgaard vil bruge til at hente affald med i 
Kerteminde Kommune. På billedet ses opdelingen i to separate rum til affald, der sikrer, at affald ikke blandes.  
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