PRESSEMEDDELELSE
30. marts 2015

Hillerød er i top med at sortere madaffald
Ny undersøgelse viser, at borgerne har taget godt imod den nye to-delte
affaldssorteringsordning, for Hillerød har nemlig den reneste og dermed bedste
kvalitet af madaffald.
En lille grøn spand under køkkenvasken med en biopose af majsstivelse til indsamling af
madaffald og to nye affaldsbeholdere på hjul stående uden for huset. Det er, hvad cirka 11.000
husejere i Hillerød siden maj 2014 har skulle vænne sig til. Men at sortere sit affald i både restog madaffald har ikke afskrækket husejerne, for nu viser en ny undersøgelse, at Hillerød har
den bedste kvalitet af det indsamlede madaffald og den største renhed. Det er et resultat, som
Hillerød Forsynings bestyrelsesformand, Louise Colding Sørensen, er glad for:
”Efter en lidt sej start og en varm sommer med opstartsproblemer, ser det ud til at borgerne nu
har taget ordningen til sig. Det kan vi alle være stolte af, for det er godt for vores miljø,” siger
hun.
Villige til at sortere
Undersøgelsen er lavet blandt fem kommuner i Vestforbrændings opland. Madaffaldet, der blev
brugt i undersøgelsen, er indsamlet fra 108 husstande i Hillerød over en periode på to uger i
efteråret 2014 og er herefter sorteret i 14 fraktioner. Den største fraktion var netop
madaffaldet, som fyldte 95,9 %. Det var den største procentandel af madaffald i de fem
kommuner i undersøgelsen.
”Undersøgelsen fortæller mig, at selvom nogle måske brokker sig over, at vi skal sortere mere,
så er langt størstedelen villige til at gøre det, og gøre det godt. Det er jeg meget taknemmelig
for. Det hjælper ikke alene miljøet, men også forsyningen og kommunen til at genanvende
mere af vores affald,” siger bestyrelsesformanden.
Bioposer giver god kvalitet
Undersøgelsen konkluderer også, at den høje kvalitet af madaffald i Hillerød er opnået, fordi vi
indsamler i bioposer. Det gør andre kommuner også, men alligevel har Hillerød den bedste og
reneste kvalitet af madaffald. Det skyldes blandt andet, at borgere i andre kommuner smider
mange andre ting end madaffald i deres bioposer f.eks. papir, plast, haveaffald og dyremøg.
Hele tanken om at indsamle madaffaldet i bioposer og dermed genbruge så meget som muligt
er netop ét af fokusområderne i Hillerød Kommunes overordnede strategi på affaldsområdet.
”Jeg er glad for resultatet af undersøgelsen, som fortæller mig, at vi er på rette vej. Byrådet har
vedtaget en handlingsplan, som siger, at vi senest i 2018 skal genanvende 50 % af vores
husholdningsaffald, og det er dermed et kæmpe skridt på vejen, når madaffaldet bliver sorteret
fra,” siger formand for Hillerød Kommunes Miljø- og Teknikudvalg, Tue Tortzen (T).

Fakta


Undersøgelsen er lavet af konsulentfirmaet Econet.



Formålet med undersøgelsen er at bestemme kvaliteten af madaffald.



Udover Hillerød medvirkede Brøndby, Egedal, Frederikssund og Halsnæs i undersøgelsen.



Definition af madaffald i undersøgelsen: Vegetabilsk og animalsk madspild/madaffald,
buketter, støbepap, tissuepapir og bioposer

Bilag:
”Kvalitet af madaffald 2014”, undersøgelse fra Econet
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