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Kære faggruppe
 
 
Til orientering er AFLD blevet kontaktet af Ekstra Bladet angående håndtering af plastaffald. I nedenstående ses AFLDs svar.
 
Har I spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte os, og bliver I kontaktet er I ligeledes altid velkommen til at spørge eller henvise til os.
 
Bestyrelsen er også orienteret.
 
 
 
Svar Ekstra Bladet
 

1. AFLD er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af Ringkøbing-Skjern, Billund, Varde, Herning, Ikast-Brande og Hedensted kommune.
 

2. Hvor meget plastik modtager I årligt?
I år 2018 modtog AFLD 3.005,7 ton plastik fra ejerkommunernes husholdninger og genbrugspladser.
 

3. Hvor meget sendes til udlandet? Og hvor?
Vi modtager mange forskellige typer plast, som vi afsætter. Derfor har vi også flere forskellige aftagere af vores plast – det ændrer sig med
markedet og afhænger af typen og kvaliteten af plast, samt prisen. Afhængigt af kvaliteten, vil der være en andel, der ikke er egnet til
oparbejdning.
Af den samlede mængde plast afsatte vi i 2018 cirka 350 ton til Tyskland og 200 ton til Tyrkiet. Resten er afsat til danske aftagere.
 

4. Hvor stor en procentdel udsorteres til genanvendelse?
Alt plastik, som vi modtager, er udsorteret til genanvendelse.
 

5. Hvor stor en procentdel bliver reelt genanvendt?
Hvor meget der reelt bliver genanvendt, kan vi ikke sige med sikkerhed.

 
6.       Tabel over AFLDs samlede plasthåndtering i 2018

 
 

Indsamling Ton Fraktioner Ton AFLD håndtering
Husstandsindsamling 84,5 Plastfolie 22,7 Fjerner fejlsorteringer

Plast hård mix 61,9 Udsorteres yderligere til plasttyper
Miljøstationer 76,8 Plast mix hård kvalitet A 76,8 Fjerner fejlsorteringer
Genbrugspladser 2.843,7 Plast PP havemøbler kvalitet A og B 210,1 Fjerner fejlsorteringer

Plast mix hård kvalitet A og B 1.548,1 Fjerner fejlsorteringer f.eks. PEX og PVC og
lignende

Plast PVC blød/hård 567,2 Fjerner fejlsorteringer
Plast landbrugsfolie kvalitet B og C og
krympefolie/wrapfolie

113,9 Rensens for jord og andre urenheder

Plastfolie 405,1 Fjerner fejlsorteringer
 
 
 
Fejlsorteringerne genanvendes, hvor det er muligt men i størstedelen af tilfældene energiudnyttes fejlsorteringerne i mangel af mulig
genanvendelse. Ligeledes kan der være eksempelvis blød PVC fejlsorteret – blød PVC må ikke forbrændes, så denne mængde deponeres. Så
’Fjerner fejlsorteringer’ dækker både over andre genbrugsfraktioner samt fraktioner, der ikke kan genanvendes og derfor deponeres eller
energiudnyttes. 
 
Hvis vi tager fraktionen, vi har mest af, nemlig hård mix plast, udsorterer vi omkring 17 %, og 83 % sendes videre. De andre fraktioner har vi desværre
ikke tallene på endnu, men vi arbejder på at få dem kortlagt.
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