
M å vi smide den i spanden?«.
Dorte Flenskov løfter en skå-

ret vase i hvidt glas og ser spør-
gende på Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev
Kommunes miljøafdeling.

Svaret er nej. Det er kun flasker og an-
den glasemballage, der må smides i glas-
rummet i familien Flenskovs nye skralde-
spand, den 370 liter store Madam Skrald. 

Spanden er delt i fire rum – to mindre
til metal og glas, to store til papir og plast.
Familien Flenskov synes, at den nye ord-
ning, som de har deltaget i siden novem-
ber, er nem at håndtere.

»Vi sorterede i forvejen til genbrug, og-
så metal fra fyrfadslys og den slags. Men
det er lettere lige at smide det ud i span-
den i stedet for at skulle samle det i poser
og sætte dem ud til storskrald eller køre
på genbrugspladsen«, siger Dorte Flen-
skov. 

Plast er de dog ikke vant til at sortere fra
til genbrug. Men det har Herlev Kommu-
ne valgt at tage med, fordi det fører til
CO2-udledning, når det bliver brændt.

Forsøget begyndte med 50 frivillige fa-
milier sidste år i juli. Siden kom 50 flere
til, og siden 1. november har Grundejer-
foreningen Køllebakken, hvor John Flen-
skov sidder i bestyrelsen, været med. 9 af
de 124 husstande i foreningen har sagt nej
tak, og denne frivillighed bevares, når
ordningen 1. april indføres for alle de
knap 5.000 enfamiliehuse i kommunen.

»Vi satser på de frivillige og tror på, at
de andre kommer med efterhånden«, si-
ger afdelingschef Jesper Raad Petersen fra
miljøafdelingen.

Madam Skrald, som også fås i en 240-li-
ters udgave, tømmes én gang om måne-
den. Det er fint at skylle glas og anden em-
ballage, men hvis man skal bruge varmt
vand og sæbe, ryger miljøgevinsten, og så
er det bedre at smide det i dagrenovatio-

nen sammen med madaffald m.v. Famili-
en Flensted har registreret et fald på
mindst en tredjedel i den del af affaldet.

Resultaterne af forsøget har været over
al forventning. Der er indsamlet dobbelt
så meget glas som ventet. Også indsam-
lingen af plast og metal ligger langt over
målsætningen, mens papir nogenlunde
rammer målet. 

Der er ingen andre kommuner i Dan-
mark, der har affaldsspande med fire
kamre til genbrugsmaterialer. Herlev
Kommune har hentet inspiration i Sveri-
ge og valgt ordningen dels af hensyn til
arbejdsmiljøet, dels fordi kommunen
havde problemer med at nå op på den
genanvendelsesprocent, som den har
fastsat. Et forsøg med sortering i poser vi-
ste, at Madam Skrald gav mere genbrug.
»Vi er startet et andet sted end miljømini-
steren«, siger Dorte Hvid-Jacobsen med
henvisning til Ida Aukens (SF) ønske om
at få mere sortering og bedre udnyttelse
af det våde køkkenaffald.

Hun understreger imidlertid, at Ma-
dam Skrald ikke udelukker udsortering
af organisk affald. Så skal beholderen ba-

re opdeles på en anden måde. Ordningen
koster omkring 250 kroner ekstra per
husstand per år, når indtægterne fra salg
af det indsamlede papir og metal regnes
med. Glasset går i nul, men sænker udgif-
terne til forbrænding, og når det gælder
plast, ventes udgifterne at blive de sam-
me som ved forbrænding.

Herlev Kommune er med i Vestfor-
brænding, som står for afsætningen af de
indsamlede materialer, og blandet plast
kan være vanskeligt at genbruge.

»Vi har kig på et anlæg i Tyskland, hvor
den værdifulde del af plasten sorteres ud
og bliver anvendt til ny produktion«, si-
ger projektleder, cand.tech.soc. Carsten
Vest Rasmussen, Vestforbrænding.

Flere af de 19 kommuner i Vestforbræn-

ding vil også i gang med mere affaldssor-
tering i husstandene for at øge genanven-
delsen. Det drejer sig i alle tilfælde om
den tørre del af affaldet.

I Sønderjylland står Dansk Affald for
indsamling af genanvendeligt affald i fle-
re kommuner. Her bruger man en tokam-
merspand og eftersorterer affaldet cen-
tralt. Det har også øget genanvendelsen
betragteligt, men igen af den tørre del af
affaldet.

Tilbage i Herlev benytter John Flenskov
det kommunale besøg til at påpege, at de
to store rum i beholderen ikke blev tømt
ordentligt sidste gang, og der samler sig
vand i bunden af beholderen. Børnesyg-
dommene er ikke overstået endnu.
ellen.andersen@pol.dk

Affaldshåndtering

ELLEN Ø. ANDERSEN

Resultaterne af et forsøg i
Herlev med sortering af
glas, plast, metal og papir
i husholdningerne er over
al forventning. 

Madam Skrald øger genbruget

GLASTRÆNGSEL. Per Juul har haft
sin Madam Skrald siden november og
kalder det »en fin ordning«, selv om han
godt kunne bruge lidt mere plads til glas-
rummet. Her får han kyndig vejledning
af Dorte Hvid-Jacobsen fra kommunens
miljøafdeling. Foto: Finn Frandsen

Overblik

NARKOTIKA. Politiet mener, at en
37-årig freelancejournalist fra Kø-
benhavn er hovedmanden i en nar-
koring, hvor 12 nu er varetægts-
fængslet og sigtet for at have smug-
let mindst 9 kilo kokain fra Peru til
Danmark. »Det er en stor og meget
grov sag med indsmugling af så
store mængder af hård narkotika.
Nu har vi fanget dem, vi har ledt ef-
ter, og det er meget tilfredsstillen-
de«, siger politikommissær Steffen
Thaaning Steffensen, afdelingen
for organiseret kriminalitet hos Kø-
benhavns Politi. En 36-årig jorda-
ner med bopæl i Danmark blev
onsdag anholdt i Københavns Luft-
havn som den sidste. Freelance-
journalisten har ifølge Ritzau tidli-
gere skrevet indignerede artikler
om narkohandlen på Vesterbro.
indland@pol.dk

Journalist sigtet
for 9 kilo kokain

KOLESTEROL. Næsten hver anden
patient får ikke sit forhøjede kole-
steroltal ned på trods af medicinsk
behandling, viser en dansk under-
søgelse, som netop er blevet offent-
liggjort i tidsskriftet Scandinavian
Journal of Primary Health Care. For-
skere har 2001-2006 fulgt 1.400,
som var i behandling med koleste-
rolsænkende medicin hos deres
praktiserende læge.
Ritzau

For lidt medicin

Forældrean-
svarsloven er
kommet under

kritik for, at andelen af fæd-
re, som får forældremyndig-
heden efter skilsmisser, er
12,6 procent og ikke er ste-
get i 30 år. Men det er ikke
lovens skyld, siger direktør i
Mødrehjælpen, Mads Roke
Clausen: »Hvis man ser på
de afgørelser, der træffes i
retten, så ender 45 procent
af børn over 12 år hos deres
far efter en skilsmisse. Og
37 procent af børnene un-
der 12 år ender hos deres
far«. 

10.000
kroner er bøden, som Køben-
havns Byret i går har idømt en
tidligere politimand for en raci-
stisk udtalelse på hjemmesiden
180grader. Den 31-årige mand
har i mellemtiden sagt sit job
ved politiet op.

M iljøminister Ida Auken (SF) har
varslet, at borgerne skal til at
sortere deres affald bedre, så

ressourcerne i det våde organiske køkke-
naffald kan genanvendes. Eksperter vur-
derer, at den store miljøgevinst ligger i at
blande affaldet med gylle fra landbruget
og bruge det til biogas til gavn for både
klima og miljø.

»Vi skal have mere ud af madaffaldet«,
siger Ida Auken.

Men sporene fra et tidligere biogaspro-
jekt på husholdningsaffald i Nordsjæl-
land for 20 år siden, hvor anlægget aldrig

kom til at fungere ordentligt og endte
med at lukke med et stort tab for de invol-
verede kommuner, skræmmer. Kommu-
nernes Landsforening skønner, at kun 10-
15 kommuner arbejder med frasortering
af det organiske affald, og det er i nogle til-
fælde til kompostering.

Både regeringen og oppositionen øn-
sker, at halvdelen af landbrugets gylle
skal bruges til biogas i 2020 mod bare 5
procent i dag som led i omlægningen til
CO2-fri energi. Men gylle har et meget lavt
indhold af tørstof, og derfor skal der til-
sættes noget andet, for eksempel madaf-
fald, for at sætte skub i processen. 

»Vi får brug for husholdningsaffaldet.
Det kan hjælpe på gasproduktionen og
økonomien i biogas«, siger Bruno Sander,
sekretær i Brancheforeningen for Biogas.

Samtidig kan det sikre, at fosfatet i hus-
holdningsaffaldet kan vende tilbage til
jorden som gødning efter afgasning. Fos-
fat er på vej til at blive en mangelvare. Det
er blandt andet det, Ida Auken sigter til.
Miljøministeriet skal i løbet af i år udar-
bejde en handlingsplan for håndteringen
af dansk affald i de kommende år.

Ida Auken henviser også til EU’s mål-
sætning om, at halvdelen af hushold-
ningsaffaldet skal genbruges i 2020:

»Det vil skabe stor efterspørgsel efter
teknologi. Der vil det være godt at komme

først. Det er blandt andet derfor, at jeg vil
have en ressourcehandlingsplan i stedet
for en affaldshandlingsplan«. 

Teknologien er imidlertid ikke klar og
afprøvet i stor skala endnu, påpeger di-
rektør Jacob H. Simonsen fra Renosam, en
sammenslutning af kommunale og fæl-
leskommunale affaldsselskaber. »Udfor-
dringen her er væsentligt større end ved
den grønne omstilling i energisektoren.
Der findes løsningerne allerede i form af
vindmøller og solceller og geotermi osv.
Det har vi ikke på affaldsområdet«, siger
han.

Tvivl om grønt affald
Eksperterne er ikke enige om gevinsten
ved sortering af grønt husholdningsaf-
fald. Professor ved DTU Miljø, Thomas H.
Christensen, mener ikke, at det i alle til-
fælde vil kunne betale sig at sortere og
indsamle det våde affald separat.

»Vi har regnet på mange projekter. Nog-
le gange når vi frem til, at separat indsam-
ling af husholdningsaffald er miljømæs-
sigt bedre end forbrænding. Andre gange
er der ikke nogen gevinst«, siger Thomas
H. Christensen.

Når affaldet bliver brændt, udnyttes
energien til fjernvarme og strøm. De 27
danske forbrændingsanlæg står for 20
procent af fjernvarmen og 5 procent af

strømforsyningen. Henrik Wenzel, pro-
fessor i miljøregnskaber ved SDU, er ikke i
tvivl om, at det grønne husholdningsaf-
fald skal bruges til gyllebiogas. »Det er
den store gevinst, for ellers bliver gyllen
ikke nyttiggjort til energi«, siger han.

Men når det gælder den kommende
handlingsplan, vil han ikke give miljømi-

nisteren specifikke
råd. Han mener, at
det er for tidligt at
lægge sig fast på,
hvordan sorterin-
gen af hushold-
ningsaffaldet skal
foregå.

De to professo-
rer er dog enige

om, at det ikke giver miljømæssig me-
ning at indsamle grønt husholdningsaf-
fald alene til kompostering, som enkelte
kommuner gør. Dels producerer kompo-
steringsanlæg en hel del drivhusgas i
form af metan og lattergas, dels erstatter
komposten ikke fossile brændstoffer.

Firmaet Solum i Roskilde har i nogle år
modtaget kildesorteret grønt hushold-
ningsaffald fra ni kommuner i et anlæg
ved Holbæk, hvor der produceres biogas
på det ved hjælp af en specialudviklet tek-
nologi. Derefter komposteres affaldet. 

Erfaringerne herfra viser, at forbruger-

ne har problemer med sorteringen. Det
kildesorterede affald rummer 7-42 pro-
cent urenheder, men det er ikke et pro-
blem, siger Solums stifter, Christian B.S.
Christensen. Urenhederne fjernes i et sor-
teringsanlæg og sendes til forbrænding.

Fosfat tilbage til jorden
»Vi har ikke noget imod forbrænding.
Men når det gælder det grønne affald, gi-
ver biogasprocessen mulighed for at ud-
nytte det til energi og samtidig bevare fos-
fatet og sende den tilbage til jorden. Vi
skal tænke i ressourcer og ikke bare i mi-
nimering, når det gælder affald«, siger
Christian B.S. Christensen.

Solum er i gang med et forsøg, hvor af-
faldet kombineres med gylle, men det er
så nyt, at der endnu ikke er resultater. 

Enkelte andre projekter er i gang. Kom-
tek A/S i Holsted arbejder med et flydende
produkt til biogas, baseret på kildesorte-
ret dagrenovation. Produktionen be-
gyndte i august i fjor, så erfaringerne er
begrænsede. I Renescience på Amagerfor-
brænding behandles usorteret hushold-
ningsaffald i en proces, hvor den organi-
ske del omdannes til en væske, der kan
bruges til biogas. 

Projektet er stødt ind i problemer med
restfraktionen, og der vil gå flere år, før
teknologien er klar til brug i større skala.

Affaldsbehandling

ELLEN Ø. ANDERSEN

Miljøminister Ida Auken
(SF) vil have genanvendt
mere af det våde, grønne
affald fra private hushold-
ninger. Eksperter advarer
om, at det er for tidligt at
lægge sig fast på løsninger.

Energi: Køkkenaffald til biogas er ikke problemfri

Vi skal have 
mere ud af
madaffaldet
Ida Auken (SF)
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Vi er under en rutinemæssig intern kvalitetskontrol blevet opmærksomme på, at nogle af vores “funride”-
skihjelme kan have en produktionsfejl. Fejlen kan betyde, at støddæmpningsfunktionen og beskyttelsen 
mod indtrængen er utilstrækkelig, hvilket kan føre til alvorlige skader ved et eventuelt styrt.
Din hjelm er en “funride”-skihjelm, hvis den har en central placeret ventilationsåbning med to retningspile. 
Du kan finde flere oplysninger på www.uvex-sports.de/en/recall.

Hvis du har en uvex-skihjelm af mærket “funride”, skal du straks holde op med at bruge den. Returner hjel-
men til den forhandler, du har købt den af, så vil du få refunderet det fulde beløb, du har betalt for den.
Kontakt venligst forhandleren, før hjelmen returneres.
Som producent af kvalitetsprodukter beklager vi meget ulejligheden. Vi takker for dit samarbejde og håber, 
at du fortsat vil have tillid til vores produkter.

UVEX IMPORTERES OG DISTRIBUERES AF: SKITECH ApS, GOLFVEJ 10
 7400 HERNING, 97121612 - WWW.SKITECH.DK

Webshop: pureshop.dk  •  Fragtfrit over 500 kr.
Butikker: Grønnegade 31 & 36  •  Kbh. K  •  Tlf. 33 17 00 70

pure shop’s

 bedst sælgende

make-up produkt

i 2011

Mineralpudder i 24 farver fra Jane Iredale 
med concealer, foundation, pudder og 
SPF-20 i ét og samme økologiske produkt

Besøg Danmarks største økologiske
parfumeri i vores butik i Grønnegade eller
besøg vores webshop: pureshop.dk

make-up i 24 farver
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Jane Iredale  •  sukí skin care  •  The Organic Pharmacy  •  Logona  m. fl .

VOLD. En 41-årig mand fra Syrien
forsvandt i går sporløst fra Retten
på Frederiksberg, før han fik sin
dom på to års fængsel og udvis-
ning af Danmark i 12 år. Han blev
dømt for otte års vold med slag,
lussinger og pisk med et nittebælte
mod sin kone, som i dag bor med
børnene på en hemmelig adresse.
Hans forsvarer ankede dommen. 
indland@pol.dk

Udvist stak af


