PRESSEMEDDELELSE

Dato: 20. oktober 2014

Affald: Papir bliver sorteret forkert

Ringsted Kommune
Teknik- og Miljøcenter

Ringsted Kommune har den seneste tid oplevet et boom i antallet af
fejlsorteringer for papir. Det giver øgede udgifter til administration og til
behandling af papiret.

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 63 40

Ringsted Kommune har fået foretaget kvalitetskontrol på sorteringen af papir fra
énfamilieboliger over en periode på 1 år. I perioden er der fundet fejlsorteringer i
500 sække. Der er tale om et bredt spekter af fejl - lige fra pap og pizzabakker til
plast, metal og haveaffald.
”Antallet på 500 fejlsorteringer kan godt lyde af lidt i forhold til at kommunen
indsamler 100.000 sække med papir om året, men det er en udvikling i den
forkerte retning. Papir, der bliver blandet sammen med andet affald, kan blive
ødelagt, så det ikke længere kan genanvendes. Dertil kommer at modtageren af
papiret stiller krav om en bestemt sammensætning. Der må eksempelvis ikke
være pap og karton iblandet papiret”, fortæller miljøsagsbehandler Torben Strøyer
Jensen fra Ringsted Kommunes Teknik- og Miljøcenter.
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Forkert sortering af papir giver ikke kun problemer i forhold til afsætningen, men
også mere administration for kommunen, da der bliver sendt breve til de
husstande, der har sorteret forkert.
”Når vi finder mælkekartoner og pizzabakker i papiret kan det være af uvidenhed
eller at man – i en god mening - gerne vil sortere så meget som muligt. Derfor
informerer vi husstanden ved første fejlsortering. Sker det gentagne gange, synes
vi ikke, at fællesskabet skal betale, men sender en regning til den pågældende
husstand”, oplyser Torben Strøyer Jensen.
Gebyret for fejlsortering er på 330 kr. og afspejler kommunens udgifter som følge
af forkert sortering. Bl.a. må fejlsorteret papir sendes til forbrænding, hvilket er
dyrere end at genanvende.
Byrådet har netop vedtaget en ny affaldsplan, som indebærer, at borgerne i
Ringsted skal sortere deres affald endnu bedre i fremtiden, da affald indeholder
vigtige ressourcer.
Er man i tvivl om, hvordan man skal sortere sit affald, findes der information på
kommunens hjemmeside, ligesom man kan få tilsendt en affaldshåndbog.
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Til redaktionerne:
For yderligere information, kontakt venligst Torben Strøyer Jensen, Teknikog Miljøcenter, på telefon 57 62 63 77.
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