
Vedr. høring om affaldssstrategi. 
 
 
Jeg er stærkt forundret over, at det i indledningen til høringsmaterialet hedder, at 41 procent af restaffaldet under 
det nuværende system er madaffald. 
 
Vi er en husstand på to personer. Jeg har prøvet at opsamle og veje vores madaffald gennem den sidste uge -
altså syv dage, hvor vi har været hjemme. Uden gæster og - med undtagelse af en enkelt aften - også har spist 
vores hovedmåltid hjemme. Madaffaldet udgjorde knap 300 gram. Det skal siges, at vi komposterer affald fra 
grønsager og også kogte kartofler, hvis der er kogt et par stykker for mange. 
 
Jeg skal naturligvis ikke kunne sige, hvordan andre familier disponerer, men det forekommer mig, at det er helt 
hen i skoven, at 41 procent af affaldet i private husstande udgøres af madaffald.Jeg vil derfor opfordre 
Kommunalbestyrelsen til at få undersøgt om det virkelig er tilfældet, så man ikke træffer en beslutning, der 
betyder, at man bruger en mængde ressourcer på at samle ganske små mængder affald sammen. Dvs. ofrer flere 
ressourcer end man faktisk vinder. 
 
Bortset fra det, er jeg også bange for problemerne med at  opbevare madaffald i 14 dage, før det afhentes. Jeg 
tænker på lugtgener, og på, at det måske tiltrækker insekter samt mus og rotter. 
 
Så glem tanken om at indsamle madaffald, og lad os så i øvrigt beholde afhentning af restaffald en gang om 
ugen - eller alternativt muligheden for at ringe og få hentet affaldsækken, hvis den af en eller anden grund er 
blevet for stor. 
 
Og så vil jeg minde om, at Helsingør Kommune tidligere har forsøgt at indsamle madaffald fra private 
husstande for at lave biogas, og der kom så lidt ud af det, at de opgav det igen efter at have brugt 90 millioner 
kroner på projektet, som borgerne stadig afdrager på. Også i Århus har de måttet opgive et tilsvarende 
biogasprojekt. 
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