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Borger har ved mail af 14. maj 2018 til Sorø Byråd (optaget som Bilag I til dette notat) 

konstateret, at der uddeles ikke-biologisk nedbrydelige plastikposer til indsamling af madaffald 

til samtlige husstande i Sorø Kommunes nye affaldsordning.  

 

Borger forespørger i den forbindelse, hvordan byrådet kan forsvare at anvende og spilde 

tonsvis af plastikposer, samtidig med at byrådet har udtrykt ønske om at arbejde med FN 's 

verdensmål. Borger mener således, at det leder til forurening og ikke til målet om en mere 

bæredygtig udvikling i arbejdet med affald og genanvendelse. 

 

Nærværende notat redegør nærmere for kommunens valg af poser, som i øvrigt er meget 

velovervejet og truffet på basis af den tilgængelige viden på området og i øvrigt i samråd med 

de øvrige ejerkommuner i AffaldPlus og AffaldPlus, der står for forbehandlingen af det 

indsamlede madaffald, inden det sendes til bioforgasning. 

 

Kort om håndteringen af madaffald 

Til forståelse af valg af indsamlingskoncept hører en forståelse af hele håndteringsprocessen 

fra køkkenbord til mark. Regeringens Ressourcestrategi foreskriver således, at kommunerne 

skal sikre, at madaffaldet udsorteres med henblik på bioforgasning, således at både 

madaffaldets næringsindhold OG energi-indhold nyttiggøres. 

 

I praksis har AffaldPlus-kommunerne og AffaldPlus valgt at løse denne opgave ved at 

husstandsindsamle og siden underkaste madaffaldet en såkaldt pulpningsproces, hvor affaldet 

røres ud til en lind grød, der presses gennem en si, hvor alle fremmedlegemer fjernes og 

forbrændes, mens pulpen tilføres biogasanlæg. Her udvindes energiindholdet i form af biogas, 

som kan anvendes til elfremstilling på en gasmotor eller opgraderes til naturgas-kvalitet og 

sendes ud på naturgasnettet.  

 

Efter udrådning på biogasanlægget tilbageføres den udrådnede pulp med sit indhold af 

næringsstoffer og jordforbedrende egenskaber til landbrugsjord. 

 

Indsamlingskonceptet har således skullet tilpasses denne behandlingsform, som p.t. anses for 

den miljø- og klimamæssigt mest hensigtsmæssige. 

 

Hvorfor overhovedet poser? 

Kommunerne har nøje vurderet erfaringerne fra andre kommuner, der indsamler madaffald, 

med henblik på at undersøge hvilke koncepter, der giver borgerne de største incitamenter til at 

udsortere madaffald til særskilt behandling. 

 

Alle erfaringer peger på, at det fremmer sorteringslysten, hvis der uddeles udstyr til 

indsamling, herunder en spand og solide poser til opsamling af affaldet. 

 

Hvorfor plastposer? 

En væsentlig erfaring er, at hvis borgerne først oplever uheld med poser, der går i stykker 

under transporten fra køkken til den udendørs affaldsbeholder – eller blot frygter sådanne 

uheld – sker der en væsentlig reduktion i mængden af madaffald, der udsorteres. 

 

Derfor blev papirpose-koncepter udelukket fra starten, da de optager fugt fra affaldet og bliver 

møre, hvorfor affaldet risikerer at falde ud under transporten. Derudover viser erfaringerne, at 

når affaldet pulpes, vil fibrene fra papirposer flyde oven på pulpen og medføre en række 

driftstekniske problemer i den videre proces.  
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Ud fra en samlet betragtning vil der således opnås en større indsamling af madaffald – og 

dermed en reduktion i tabet af næringsstoffer -, når der indsamles i plastposekoncepter, hvor 

plastposerne frasorteres i pulpningsprocessen og føres til forbrænding under energiudnyttelse. 

 

Hvorfor så ikke bionedbrydelige poser? 

AffaldPlus-kommunerne og AffaldPlus har nøje vurderet mulighederne af at anvende 

bionedbrydelige poser frem for poser baseret på fossilt kulstof (olie), og har i den forbindelse 

truffet beslutning om at anvende plastposer fremstillet ud fra genanvendt plast af fossil 

oprindelse frem for bionedbrydelige poser. 

 

Kommunerne og AffaldPlus har her bl.a. lænet sig op ad det endelige udkast til 

Kommunepuljeprojekt om betydningen af kvalitet og materiale af poser til indsamling af 

madaffald1, samt et af EU-Kommissionen nyligt afgivet notat om en særlig form for såkaldt 

bionedbrydelige (’oxo-degradable’) poser 2. 

 

Hertil kommer, at kommunerne og AffaldPlus efterfølgende er blevet bestyrket i deres 

bekymring om, at såkaldt bionedbrydelige poser i virkeligheden kan fremme spredningen af 

mikroplast i miljøet. Det er sket i forbindelse med, at Københavns Kommune har ladet udføre 

test af de bionedbrydelige poser, de har valgt i deres koncept, og som viser, at de for over 70 

%’s vedkommende består af fossilt plast, der kan passere med igennem 

bioforgasningsprocessen og ende på landbrugsjord som mikroplast3. 

 

Argumenterne mod at bruge bionedbrydelige poser kan på baggrund af ovenstående 

opsummeres i følgende punkter: 

 Markedet for bionedbrydelige poser er stærkt uigennemskueligt, idet der findes 

standarder for sådanne poser, der tillader brug af fossilt baseret plast, så længe det 

blot kædes sammen af bionedbrydeligt stivelse.  

 Det er således alene ud fra eventuel mærkning af poserne ikke muligt at gennemskue, 

hvorvidt de som helhed er biobaserede (dvs. fremstillet udelukkende på biologisk 

materiale som eksempelvis majsstivelse), eller hvorvidt de består af fossile 

plastmolekyler, der så blot er sammenkædet af majsstivelse.  

 Bionedbrydelige poser vil ofte først blive nedbrudt ved temperaturer på 70 grader 

celsius og derover – dvs. måske nok ved kontrolleret kammerkompostering, men ikke 

ved bioforgasning (hvor temperaturen ikke overstiger 40 grader celsius), men vil være 

så skøre, at de oprives til små partikler, der kan passere gennem sigten i pulperen. 

Derfor ender de ultimativt i miljøet. 

 Egentligt biobaserede poser vil som nævnt typisk være baseret på majsstivelse, 

ligesom bionebrydelige poser i øvrigt også vil være baseret på majsstivelse i et vist 

omfang, og det er i sig selv problematisk at optage landbrugsjord til dyrkning af majs til 

stivelse, frem for afgrøder til fortæring. 

 

Derfor har de fem af de seks AffaldPlus-kommuner besluttet fremover at anvende ikke-

bionedbrydelige poser, og så i stedet satse på poser, fremstillet af genanvendt plast. Herved 

bidrager kommunerne også til at fremme et markedstræk for en plastfraktion, som p.t. synes 

at have dårlige afsætningsvilkår. 

 

Den sjette kommune (Faxe), der først påbegynder indsamling af madaffald i foråret 2019, 

overvejer fortsat posevalg, og vil i sit udbud af poser indsætte en option vedr. bionedbrydelige 

poser for ad denne vej at skaffe sig et bedre overblik over markedet og mulighederne. 

 

                                                 
1
 http://genanvend.mst.dk/projekter/projektbibliotek/2016/betydningen-af-kvalitet-og-materiale-af-indsamlingspose-til-

organisk-affald-for-biopulpens-indhold-af-fysiske-urenheder-2016/ 
2
 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the impact 

of the use of oxo-degradable plastic, including oxo-degradable plastic carrier bags, on the environment. Brussels, 

16.1.2018, COM(2018) 35 final. Kan tilgås her:  http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/oxo-plastics.pdf 
3
 Ugebladet Ingeniøren, 15.5.2018: Københavnske bioposer er lavet af 70 pct. fossil plast. Kan tilgås her: 

https://ing.dk/artikel/koebenhavnske-bioposer-lavet-70-pct-fossil-plast-212171  

http://genanvend.mst.dk/projekter/projektbibliotek/2016/betydningen-af-kvalitet-og-materiale-af-indsamlingspose-til-organisk-affald-for-biopulpens-indhold-af-fysiske-urenheder-2016/
http://genanvend.mst.dk/projekter/projektbibliotek/2016/betydningen-af-kvalitet-og-materiale-af-indsamlingspose-til-organisk-affald-for-biopulpens-indhold-af-fysiske-urenheder-2016/
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/oxo-plastics.pdf
https://ing.dk/artikel/koebenhavnske-bioposer-lavet-70-pct-fossil-plast-212171
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Hvad angår spørgerens bemærkning om, at brug af ikke-bionedbrydelige plastposer vil lede til 

forurening og ikke til målet om en mere bæredygtig udvikling i arbejdet med affald og 

genanvendelse, vil det jf. ovenstående faktisk snarere være brug af bionedbrydelige 

plastposer, der potentielt vil kunne føre til forurening.  

 

Ved at uddele poser af genavendt plast, sikres det, at der dels etableres et markedstræk på 

genanvendt plast (hvilket øger incitamentet til indsamling af plast, som derfor ikke spredes i 

miljøet, dels sikres en håndtering af det indsamlede madaffald, hvor plasten kan udsorteres 

igen for tæt ved 100 % vedkommende og energiudnyttes (på sigt måske også genanvendes).  

 

Poserne vil således ikke havne i miljøet, men de vil dog selvfølgelig udlede en vis mængde 

fossil CO2, så længe de forbrændes, men ikke mere end ved anden fossil-baseret 

energifremstilling.  

 

Det skal ses i sammenhæng med, at brugen af plastposer øger andelen af madaffald, der 

udsorteres, og dermed bidrager til en vis CO2-gevinst samt ikke mindst til, at næringsstofferne 

i affaldet tilbageføres landbrugsjorden. I det omfang madaffaldet ikke udsorteres, men fortsat 

brændes sammen med restaffaldet, vil næringsstofferne gå tabt. 

 

Valget af plastposer frem for bionedbrydelige plastposer vil således understøtte 

verdensmålene, især hvad angår målene 7 og 13 (bæredygtig energi og klimaindsats), men 

også 2 (sult – ved ikke at beslaglægge landbrugsjord), 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund) 

og 12 (ansvarligt forbrug og produktion).  
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Bilag I 
 

Mail af 14. maj 2018 fra Eva Petersen til Sorø Byråd 
 

Fra: Eva Petersen [mailto:evapetersen@gmail.com]  

Sendt: 14. maj 2018 15:26 
Til: Sorø Kommune 

Emne: Spørgsmål til Sorø byråd 

 

Att. Sorø byråd 

Kære byrådsmedlemmer i Sorø byråd 

I har besluttet at arbejde med FN 's verdensmål.  

Jeg kan som borger i Sorø konstatere at der anvendes ikke biologisk nedbrydelige plastikposer hos 

samtlige husstande i den nye affaldplus affaldsordning. 

Alle husstande har desuden fået udleveret nok poser til hver dag i et helt år. 

Mit spørgsmål til jer lyder:  

1) Hvordan kan I forsvare at anvende og spilde tonsvis af plastikposer, imens I har udtrykt ønske 

om at arbejde med FN 's verdensmål?  

Det leder jo til forurening og ikke til målet om en mere bæredygtig udvikling i arbejdet med affald 

og genanvendelse. 

Jeg ser frem til at modtage jeres skriftlige svar. 

Venlig hilsen  

Eva Hyllekvist Petersen  

Fysioterapeut 

Krogagervej 12d  

4180 Sorø  

Email: evapetersen@gmail.com  

www.verdensmaalene.dk 
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