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Hej John 

 

Vi har med stor interesse, gennemlæst de mange siders materiale, som I 

på foranledning af vores 6 spørgsmål, har sendt til os. Materialet giver 

anledning til følgende spørgsmål og bemærkninger. 

 

Ad. 1)  

 

Med hensyn til anvendelsen af bionedbrydelige poser, forstår vi det sådan, 

at der fra AffaldPlus side, er ikke er besluttet, at bionedbrydelige poser må 

anvendes. Samtidigt er det meldt ud, at pulpanlægget godt kan håndtere 

alle typer plastposer, herunder de bionedbrydelige. 

 

Vi er derfor uforståelige overfor, at I via pressen vinkler historieren på Faxe 

Kommune. Fokus burde have ligget på, at pulpeanlægget godt kunne 

håndtere de forskellige typer poser og samtidig overholde alle miljøkrav, 

samt at I som fælleskommunalt selskab alene har opfordret til, at 

kommunerne anvender de samme poser. 

 

Ad. 2) 

 

I skriver at Faxe Kommune har leveret madaffald den 15. april 2019 

 

Faxe Kommune har udskilt indsamlingen af affald til Faxe Forsyning. Dette 

betyder, at det er Faxe Forsyning, og ikke Faxe Kommune, der har ansvaret 

indsamling, transport og valg af de tekniske løsninger. Valget af poser er 

derfor Faxe Forsynings valg, og det er uhensigtsmæssigt, at I roder rundt i 

denne opgavefordeling.  

 

Det er denne sammenblanding som går igen i mediernes dækning af 

historien. Det skal derfor understreges, at I fremover tager højde for denne 

opgavefordeling og sikrer en klar og entydig kommunikation. 

 

Ad. 3) 

 

Er der foretaget analyser af de plastikrester der er fundet, der 

dokumenterer, at de stammer fra bioposerne? 

 

Kan plastikresterne stamme fra anden plastik/emballage som utilsigtet er 

blandet i madaffaldet? 
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Hvilken dokumentation er der for dette ? 

 

Ad. 4+5)  

 

I skriver, at varmebehandlingen af pulpen er fravalgt ud fra økonomisk 

vurdering.  

 

Er der ikke et krav i slambekendtgørelsen, om at det skal varmebehandles?  

 

Hvem er myndighed på, at denne varmehandling bliver foretaget inden 

udbringning på jorden? 

 

Kan man forestille sig, at der leveres pulp til anlæg, som ikke har mulighed 

udføre den nødvendige varmebehandling? Eller hvordan sikrer I jer mod 

dette ? 

 

Ad. 6) 

 

Vi er generelt forundret over hvordan historien ender i pressen, og den 

vinkel historien tager. I har et tæt samarbejde med Faxe Forsyning og Faxe 

Kommune, og I burde have indsigt i, at Faxe Forsyning og Faxe Kommune 

er to adskilte organisationer. 

 

Hvordan kan det være, at I bringer sagen i pressen, uden at fastlægge at 

jeres anbefaling kun er en opfordring, og at det er op til Faxe Forsyning selv 

at vælge hvilke tekniske løsninger, som de vil bruge?  I burde have 

tydeliggjort at pulpanlægget, godt kan håndtere Faxe Forsynings poser og 

samtidigt leve op til alle miljøkrav. 

 

Vi er klar over, at det er et komplekst fagområde, hvilket jeres svar på vores 

6 simple spørgsmål også giver et indtryk af. Det kunne derfor være 

formålstjenstligt med nogle kortere og mere præcise svar. Herunder finder 

vi det uhensigtsmæssigt, at der fremsendes/formidles et svar i har givet til 

en borger i Sorø som en del af besvarelsen til os, det undrer os.  

 

Der er mange aktører i affaldssektoren og mange holdninger til hvordan 

man bedst muligt skaber den bedste affaldsordning. Det er derfor ikke 

usandsynligt, at der fremadrettet vil være en interesse i at stille 

spørgsmålstegn ved vores gebyrer og indsamlingsordninger m.m. 

 

Vi vil derfor gerne, opfordre til en øget fokus på at håndtere 

kommunikationen med pressen, så de små forskelle der er i vores 

affaldsordninger, ikke bliver vendt til noget negativt.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Thomas Eriksen 

Kommunaldirektør 

 


