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Hillerød er i top med affaldssortering
Nye tal for 2015 viser, at Hillerøds borgere er blevet rigtig gode til at sortere deres
affald. Vi er nu meget tæt på at nå en genanvendelsesprocent på 50 %.
Hvert år smider vi i Danmark mere end 13 mio. tons affald ud. Det er alt lige fra
plastikbakken fra tomaterne over papir og byggeaffald til syngende postkort, brugte møbler
og madrester. Rigtig mange af de ting gemmer på ressourcer, som vi kan bruge igen, og
som går til spilde, hvis det bliver sendt til forbrænding.
Det går godt i Hillerød
I Hillerød sorterer borgerne nu i flere fraktioner. Det sker med afsæt i "Affaldsplan 20142024" for Hillerød Kommune, hvor den overordnede målsætning er, at den samlede
genanvendelse i 2018 skal ligge på 50 %. Hvis vi skal nå den målsætning, skal vi have
ressourcerne ud af affaldet. Sammenlignet med andre kommuner er vi mere end godt på
vej.
Nye tal fra Vestforbrænding viser, at Hillerød ligger på en 4. plads blandt de 18 ejerkommuner, når det kommer til genanvendelsesprocent – kun overgået af Egedal,
Frederikssund og Halsnæs. Opgørelsen fra 2015 fortæller, at vi i Hillerød har indsamlet
45,1 % affald til genanvendelse. Det er hovedsageligt indsamling af madaffald og træ, der
har givet en øget genanvendelse.
Det er en udvikling, som bestyrelsesformand i Hillerød Forsyning, Louise Colding Sørensen,
er rigtig glad for:
- Vi kan godt være stolte over, at vi i Hillerød Kommune allerede i 2015 nåede op på en
sorteringsprocent på godt 45 %. Det er et rigtig godt afsæt for at nå vores mål i 2018, siger
hun.
Kvalitet i ressourcerne
Ikke nok med at vi indsamler en stor mængde affald til genanvendelse, så arbejder vi også
for at øge kvaliteten af affaldet i de indsamlede mængder. Hillerød Forsyning har deltaget i
en undersøgelse af indsamlet madaffald sammen med fem andre kommuner. Den viser, at
et område Skævinge har afleveret det mest rene madaffald med en renhedsgrad på 97 %.
- Det er glædeligt, at vores tiltag for miljøet bliver så godt modtaget af borgerne. Det viser,
at det er rigtigt at have miljøet højt på dagsordenen, og at folk gerne vil gøre en lille
ekstraindsats, hvis vi gør det let at gøre det rigtige, mener Louise Colding Sørensen.

En anden af undersøgelsens konklusioner er, at når man bruger de grønne madaffaldsposer
giver det en væsentlig bedre kvalitet, end hvis man bruger plastposer (indkøbsposer mv.),
så det vil Hillerød Forsyning fortsætte med.
Til gavn for eftertiden
Forsyningens opgave er at sikre, at affaldet bliver effektivt indsamlet og genanvendt og
derved brugt i produktionen af nye varer. Jo mere genanvendelse, jo mindre udledning af
CO2 og luftforurening med farlige partikler, jo mindre skade på vandmiljøet fra
næringssaltbelastning og jo mindre forsuring af miljøet.
- Når vi gør det enkelt og nemt at sortere affaldet i Hillerød, kan vi alle være med til at
spare på vores fælles ressourcer. Det kommer vores nye genbrugsstation også til at hjælpe
os med. Genanvendelse af affald er ansvarlig brug af vores ressourcer og kommer
fremtidige generationer til gode, påpeger bestyrelsesformanden.
Næste skridt
Vi er ikke helt i mål endnu, så for at nå kommunens mål om 50 % genanvendelse i 2018
skal vi hurtigst muligt have etageboligerne til at sortere i flere fraktioner. Derfor vil Hillerød
Forsyning i den kommende tid have fokus på at få lavet en regulativændring, så vi kan
udbrede en ny sorteringsløsning til etageboligerne – forhåbentlig fra efteråret i år.

FAKTA:
I 2015 har Hillerød Forsyning leveret ca. 1.900 tons madaffald fra villaer og rækkehuse til
bioforgasningsanlægget BioVækst i Holbæk, hvor det bliver omdannet til biogas og
værdifuld organisk gødningskompost.
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