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Vi skal til at sortere madaffald fra restaffald i Hvidovre,
så madaffaldet kan udnyttes. Det er vedtaget politisk på
baggrund af krav fra EU om genanvendelse af affald.
I 2020 skal vi genbruge 50% af vores affald når det gælder
plast, papir, glas, metal og pap, samt madaffald.
Madaffald er fx rester fra grøntsager, kød, frugt, æggeskaller, kylling- og kødben, middagsrester, kaffegrums,
kaffefiltre, brød og køkkenrulle.

Sorteringen foregår ved at beboerne samler madaffaldet i
særlige køkkenposer, binder dobbeltknude og afleverer
posen i de nye beholdere til madaffald.
Madaffaldet bruges til produktion af biogas og gødning
til landbruget.
Den nye ordning for madaffald træder i kraft 1. oktober 2019.
Fra den dato skal beboerne begynde at frasortere madaffaldet. Det nye materiel (udendørs beholdere og små køkkenspande til husholdningerne) stilles til rådighed i løbet af efteråret 2019.

Uddeling af køkkenspande og
køkkenposer
Hver husstand får en køkkenspand til madaffaldet.
Vi vil gerne aftale med jeres boligselskab, hvordan vi
bedst muligt får omdelt den lille spand med tilhørende
køkkenposer og informationsmateriale.
Der er flere måder at gribe det an på. I andre kommuner
har boligselskaberne fx haft gode erfaringer med nogle
af disse løsninger:

• E
 jendomsfunktionærer og viceværter har selv omdelt
køkkenspandene til de enkelte husstande.
• Køkkenspandene er blevet stillet et centralt sted i
ejendommen. Beboerne har samtidig fået besked
om, hvor spandene kan hentes.
• K
 økkenspandene er blevet stillet i opgangene og
beboerne er blevet opfordret til at hente dem dér.

Vi leverer nye køkkenposer
Sammen med materiellet leverer vi til en start et lille
lager af poser, som I kan have liggende et eller flere steder,
hvorfra beboerne kan hente dem. Når I senere får brug
for flere ruller køkkenposer, kan I bestille dem på vores
hjemmeside. Vi leverer dem til fx ejendomskontoret.

Kontakt os g

erne med jer
es input

For at komme godt i gang med at sortere madaffald, har
vi brug for jeres hjælp. Det er jo jer, som har den daglige
kontakt med beboerne og kender de særlige forhold i jeres
ejendomme. Så kom endelig med input til, hvad I ønsker og
har brug for, og fortæl os gerne, hvordan I mener, vi bedst
får alle med til at sortere deres affald.
Hvis du har flere spørgsmål/input efter mødet, så send
os en mail på affald@hvidovre.dk. Skriv ‘madaffald og
sortering’ i mailens emnefelt og husk navn, telefonnummer
og træffetid. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.
Vi modtager allerede en del henvendelser om den nye ordning for madaffald, og vi vil gøre, hvad vi kan for at svare og
hjælpe hurtigst muligt. Men der kan komme perioder, hvor
der opstår ventetid pga. travlhed i forbindelse med den
nye ordning.
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