
Nyt fra Brugergruppen – marts 2020 

 

Vores plastik ender ikke i Malaysia! 

Brugergruppen havde bedt Vestforbrændingen (VB) komme og give en redegørelse 

for, hvad der sker med vores plastik, oven på hele debatten i medierne om, hvor 

meget af vores plast der egentlig genanvendes.  

Status er, at vores plast sendes til en virksomhed i Tyskland. Konkret har VB 

kontrakt med DKK Plasticks, der får plasten håndteret på sorterings- og 

oparbejdningsanlægget EGN i Tyskland. EGN sortere 45 % fra til genanvendelse. 

Det ved vi, for EGN holder vores plast isoleret fra alle andres plast. Man kan vel sige, 

at det er de nemme 45 % af plasten, de håndterer på EGN. Den svære del sender de 

videre til et andet anlæg, der kan sortere og bruge en stor del af resten. Men hvor 

meget det er, ved ingen helt præcist. For på anlæg no. to, blandes vores plast med 

andres plast, og derfor kan ingen med sikkerhed sige, hvor meget af det anlæg no. to 

genanvender, der rent faktisk er vores.  

Men samlet set bliver minimum 78 % sendt til ”mulig genanvendelse”, som VB 

udtrykker det. Omvendt kan der så også være op mod 22 % fejlsorteringer, der bliver 

sendt til forbrænding. Og de 22 % bestemmer vi jo sådan set selv over, for jo renere 

plast vi afleverer, jo mindre skal der sorteres fra til forbrænding.  

Den forbrænding foregår i øvrigt på anlæg i Tyskland. Og VB kunne helt og aldeles 

afvise, at hverken det fejlsorterede eller noget af vores plast ender, eller er endt, som 

brændsel i Malaysia, som det har været omtalt i nogle medier – heldigvis! 

I øvrigt smider vi stadig halvdelen af vores plast i restaffald. Det må vi kunne gøre 

bedre ☺ 

 

Meget andet. Brugergruppen kom også rundt om det nye fælleskommunale 

affaldsselskab, der forventes at overtage indsamlingen i slutningen af marts, planerne 

for nye tiltag til klimasikring af byen og dermed håndteringen af de stigende 

mængder regnvand, udskiftningen af vej- og stibelysningen og Grøn Dag den 25.4., 

samt årsberetninger fra Brugergruppen selv, Albertslund Forsyning og Agenda 

Centeret (se www.agendacenter.dk). 

 

Ønsker du at høre mere om Brugergruppemødet, så kontakt brugergruppemedlem-

met i dit boligområde. Du kan også klikke ind på: www.albertslund.dk/brugergruppen 

 

Med venlig hilsen 

Brugergruppens arbejdsgruppe 

http://www.agendacenter.dk/
http://www.albertslund.dk/brugergruppen

