Nye poser til madaffald (er i den grad) ankommet
I de kommende uger kommer Agenda Centeret rundt i hele byen med nye grønne poser til madaffaldet. Poserne er lavet af genbrugsplast og de er både stærkere og mere tætte end de nuværende bioposer som er lavet
af majsstivelse. De gav mening, da vi startede med at sortere madaffald, for da blev vores madaffald sendt til
bioforgasning på et anlæg i Audebo ved Holbæk. Her blev det omdannet til biogas og efterfølgende lå det i
store bunker og komposterede. Poserne af majsstivelse blev nedbrudt i processen og næringsstofferne blev
udnyttet. Men vores madaffald køres ikke længere til Audebo. Det køres til Hashøj biogasanlæg, der har en
væsentlig større biogasproduktion. Men her går processen så hurtigt, at majsposerne ikke kan nå at blive nedbrudt. Derfor sorteres de fra og sendes til forbrænding. Der er altså ikke længere nogen gevinst ved at bruge
majsposerne.
Miljøstyrelsen har fået lavet en miljøvurdering af brugen af henholdsvis majsposer, plastposer og plastposer
af genbrugsplast til sortering af madaffald. Når man tager hensyn til alle faktorer, inkl produktion af posen, er
posen af genbrugsplast den mest miljøvenlige.
Vestforbrænding anbefaler derfor, at kommunerne begynder at bruge plastposer lavet af genbrugsplast, men
de kan dog først selv være klar med nye poser efter sommerferien. I Albertslund ønsker vi at komme hurtigere i gang, og derfor har vi nu 2 ruller plastposer liggende alle steder rundt om på Agenda Centeret, som vi
skal ud med.
Plastposerne er mere solide og ikke porøse som majsposen. Det betyder, at man ikke længere skal være nervøs for, at posen går i stykker på vej til containeren, og får man bundet en god knude på posen, vil man kunne undgå at væske trænger ud i containeren. Det vil mindske eventuelle lugtgener og problemer med maddiker. Med de nye poser bliver det således nemmere at sortere madaffald og det håber vi selvfølgelig kommer til
at afspejle sig i mængden af indsamlet madaffald.

De nye grønne poser ankom i store kasser til Agenda Centeret

Vi var nødt til at kaste poserne ind ad vinduet,
så nu fylder de (bl.a.) hele vores mødelokale

