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Bioposer til madaffald.

Vi har i længere tid fulgt med i medieomtalen af bioposer til madaffald. Vi 
kan konstatere, at vi som kommune ofte bliver nævnt, selvom vi ikke har 
eller har haft en andel i sagen. 

Da vi til en hver tid gerne vil understøtte et godt og konstruktivt 
samarbejde med både transportør (Faxe Forsyning) og modtager 
(AffaldPlus), vil jeg anmode om en status på problemstillingen og gerne 
med konkrete input til hvad I, som §60 selskab på vegne af os som 
ejerkommune gør for at understøtte den bedst mulige løsning. Specielt vil 
det være formålstjenesteligt at få en belyst følgende:

1) Hvilke krav har AffaldPlus stillet til modtagelse af bioaffald og 
emballage?

2) Er der konstateret rester af plastic i den udbragte afgassede 
biomasse, baseret på pulp der er produceret af madaffald fra 
Faxe Forsyning?

3) Er der foretaget analyser af de plasticrester der er fundet, der 
dokumenterer at disse stammer fra bioposerne, og ikke fra anden 
plastic eller emballage, der evt. utilsigtet er iblandet madaffaldet?

4) Hvorledes håndteres den modtagne pulp på jeres modtage og 
behandlingsanlæg, herunder specielt varmebehandlingen iht. 
slambekendtgørelsen?

5) Hvorledes sikrer Affald Plus, at den pulp der leveres til økologiske 
landbrug o.lign, overholder reglerne? 

6) Har AffaldPlus formuleret nye krav til modtagelse af bioaffald, som 
skal indarbejdes fremadrettet, uden vi er blevet underrettet om det 
som kommune?

Såfremt der skulle opstå spørgsmål til ovenstående er du velkommen til, at 
kontakte mig ellers ser jeg frem til et svar på ovenstående spørgsmål, 
snarest muligt.
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