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Til Udvalgets orientering har Faxe Kommune i går modtaget nedenstående svar angående sag om bioposer fra John Kusz, adm. dir.,
AffaldPlus.
 
Venlig hilsen

Thorkild Lauridsen
Centerchef for Plan & Miljø 
Direkte tlf.: 56203058 
Mobil tlf.: 30581575

Center for Plan & Miljø
Frederiksgade 9 Telefon: 56203000
4690 Haslev   www.faxekommune.dk

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

 
Dine personoplysninger passer vi godt på
Har du som borger kontaktet mig i min egenskab af chef kan du læse om, hvordan dine personoplysninger bliver håndteret, og hvilke
rettigheder du har: Læs om dine rettigheder her
Hvis jeg videresender din henvendelse til besvarelse i den relevante afdeling, vil du i stedet modtage orienteringen fra dem.
 
Fra: John Kusz [mailto:jku@affaldplus.dk] 
Sendt: 2. juli 2019 11:42
Til: Thomas Eriksen
Cc: Thorkild Lauridsen; Niels Damgaard
Emne: Svar på brev af 21. juni
 
Kære Thomas.
 
Herunder svar på dit brev af 21. juni 2019.
 
Venlig hilsen
 
John Kusz
Direktør
 

 
AffaldPlus
Ved Fjorden 20
4700 Næstved
 
T: direkte: +45 5575 0801
M: jku@affaldplus.dk
W: www.affaldplus.dk
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Fælleskommunalt affaldsselskab
for Syd- og Vestsjælland
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Ad. 1 og 6)
Historien i pressen er begyndt i Vordingborg som udløber af en debat om etablering af biogasanlæg.
 
AffaldPlus er ikke aktivt gået i pressen med historien om bioposerne, men har selvfølgelig svaret på de spørgsmål, som vi har fået. På spørgsmål til
plast i biopulpen fra vores anlæg til madaffald har vi overordnet svaret: 1. Ja, der er plast i pulpen, men vi er under grænseværdierne, og målet er at
ligge mindst 50 % under grænseværdierne. 2. Vi ser primært plast fra bioposer, men vi forventer på sigt at holde os 50 % under grænseværdierne,
også selv om en del af madaffaldet afleveres i bioposer.
 
Vi er enige i betragtningen om fokus på kommunikation med pressen, så pressens naturlige søgen efter konflikter ikke påvirker de nye
indsamlingsordninger negativt. Vi har efter presseomtalen haft en god dialog med Faxe Forsyning om denne og vil også opfordre Faxe Kommune til
at henvende sig til os, hvis forhold i relation til indsamlingsordningerne giver anledning til spørgsmål.
 
Ad. 2)
Vi tager til efterretning, at Faxe Kommune beder os om fremover være særligt opmærksomme på opgavefordelingen mellem Faxe Kommune og
Faxe Forsyning. Vi gør dog opmærksom på, at hvis ikke Faxe Forsyning indsamlede madaffaldet på vegne af Faxe Kommune, måtte vi slet ikke
modtage det.
 
Ad. 3)
Slambekendtgørelsen foreskriver analyser for fysiske urenheder mindst hver 3. måned. AffaldPlus har valgt at gennemføre disse analyser månedligt.
Plastresterne stammer primært fra bioposer. Nedenstående diagram viser stigningen i indholdet af plastrester, efter Faxe Forsyning begyndte at
aflevere madaffald i april 2019:
 

 
Ad. 4 + 5)
De hygiejnisk betingede anvendelsesrestriktioner for madaffald m.v. fremgår af slambekendtgørelsens (BEK nr. 1001 af 27/06/2018 ). Madaffald skal
inden anvendelse på landbrugsjord være enten hygiejniseret ved 70 grader C i minimum én time eller, hvis det bioforgasses under mesofile forhold,
som er dem, der aktuelt praktiseres på danske biogasanlæg, ved hygiejnisering i separat hygiejniseringskammer. AffaldPlus skulle i givet fald have
etableret hygiejniseringskammer med opvarmning til 70 grader C i én time, mens det ved hygiejnisering på biogasanlægget kan ske ved lavere
temperatur (55 – 65 grader C) og som en integreret del af processen, hvor der udnyttes overskudsvarme fra biogasanlæggets gasmotor. Sidstnævnte
ansås ved etableringen af AffaldPlus’ anlæg som en såvel økonomisk som energimæssig fordel.
 
Det er jf. Slambekendtgørelsens §27, stk. 2 Landbrugsstyrelsen, der fører tilsyn med kvaliteten af kildesorteret organisk affald fra husholdninger,
institutioner og private virksomheder (herunder også hygiejniseringen).
 
Alle biogasanlæg, der har miljøgodkendelse til at modtage madaffald, er udstyret med hygiejniseringskamre i overensstemmelse med
bekendtgørelsens krav. Eventuelle fremtidige, mindre gårdbiogasanlæg kan tænkes etableret uden sådanne hygiejniseringsenheder, men det
fremgår af AffaldPlus’ afsætningskontrakt, at pulpen kun må leveres til anlæg, der er oplyst overfor AffaldPlus, og at kontraktholderen i øvrigt er
forpligtet til at holde sig orienteret om og overholde gældende lovgivning på området.
 
 


