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FAQ - beslutning om udsortering af madaffald fra husholdninger
Dette notat med ofte stillede spørgsmål er udarbejdet med henblik på at imødekomme spørgsmål fra
borgere under og efter beslutningsprocessen vedrørende husstandsindsamling af madaffald i Varde
Kommune.
Notatet er tiltænkt politikere i Varde Kommune samt personer i forvaltningen og DIN Forsyning som
måtte blive kontakte af borgere eller journalister.
Skal alle borgere i Varde Kommune sortere madaffaldet fra restaffaldet?
Ja, fra 1. februar 2020 skal alle borgere i Varde Kommune sortere madaffald og restaffald hver for sig –
uanset, om du bor i hus eller lejlighed. Med din hjælp og sortering gør vi Varde Kommune mere grøn.
Skal jeg have en ekstra spand stående?
Nej, din nuværende beholder eller trådstativ bliver skiftet ud med en beholder med 2 rum, som du måske
kender det fra genbrugsspanden. Det ene rum er til madaffald og det andet til restaffald. Fordelingen er
40 % til madaffald og 60 % til restaffald. Den eksisterende beholder til genbrugsaffald fortsætter som
hidtil.
Sommerhuse er i første omgang ikke med i ordningen. Erhverv er heller ikke med i ordningen.
Boligforeninger er omfattet af den nye sortering, men kommer med i 2. trin, når de øvrige private er
overgået.
Hvad må jeg komme i spanden til madaffald?
Du kan komme alt madaffald i beholderen, tilberedt eller råt. Madaffald er blandt andet:
-

Kaffefiltre
Pottemuld
Æggeskaller
Grøntsager
Kød
Madrester
M.v.

Varde Kommune og DIN Forsyning vil komme med meget mere information om, hvordan du skal sortere
affaldet, inden ordningen træder i kraft.
Hvorfor skal jeg sortere det fra?
Det nationale mål om at genanvende min. 50 % af husholdningsaffaldet inden 2022 er udgangspunktet
for, at vi i Varde Kommune fra 2020 også skal sortere vores affald.
Madaffaldet gemmer på ressourcer både i form af energi og næringsstoffer.
Bliver det ikke bare blandet sammen alligevel?
Nej, skraldebilen har to rum. Der er et rum til madaffald og et rum til restaffald. En gang sorteret – altid
sorteret.
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Hvad bruges madaffaldet til, når det ikke bliver brændt?
Madaffaldet kværnes og bliver til pulp, der er en grødet masse. Pulpen køres til et biogasanlæg, hvor der
bliver udvundet biogas fra pulpen. Biogassen kan bruges til at lave el, brændstof og fjernvarme.
Når der ikke kan udvindes mere gas fra pulpen, spredes den som gødning på markerne. Planterne har
godt af de store mængder fosfor og andre næringsstoffer fra restpulpen.
Kommer det til at lugte?
2
Beholderen vil blive tømt som hidtil, altså hver 14. dag. Opdeling i restaffald og madaffald betyder ikke
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større risiko for lugtgener. Du kan minimere risikoen for lugtgener ved at placere beholderen i skygge og
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sikre, at poserne er lukkede.
438f2ec3-93c4-4e69Kommer der maddiker og fluer i min affaldsbeholder?
8fca-4fb852910f81
1c55fd54-9ed4-43fcMaddiker opstår, hvis der er direkte adgang til madaffaldet. Hvis du sørger for at binde en knude på
839d-0e4d2c3d7367

affaldsposen og undgår at lave huller i den, vil du forebygge risikoen for maddiker og andre hygiejne
gener.
Må jeg komme madaffaldet i en kompostbeholder i stedet for?
Nej, det må du ikke.
En kompostbeholder er kun er til det grønne, utilberedte køkkenaffald. Andet affald kan give lugtgener og
tiltrækker rotter. Derfor skal animalsk affald (eksempelvis kød og tilberedte madrester) i spanden til
madaffald.

