Nedlæggelse af stort og småt brændbart skal hjælpe kommunerne til at nå
ressourceplanens 50%-målsætning.
ARGO vil som et af de første affaldsselskaber i Danmark nedlægge fraktionerne stort og småt brændbart på
alle genbrugspladser.
Der startes på Torkilstrup genbrugsplads i Lejre i april, mens de øvrige pladser i Kalundborg, Roskilde , Køge
og Stevns Kommune kommer med i juni måned. Tidsforskydningen har til formål at kunne inddrage
erfaringer fra den første plads inden ordningen bredes ud til alle 14. pladser.
Bedre sortering og øget genanvendelse
Kommunerne skal i overensstemmelse med den nationale ressourceplan ”Danmark uden affald” arbejde
for at nå 50% genanvendelse på en udvalgt del af husholdningsaffaldet i 2022. ARGO, som driver
genbrugspladser på vegne af Stevns, Køge, Roskilde, Lejre og Kalundborg kommuner, arbejder aktivt for at
understøtte kommunerne i den målsætning.
Derfor etableres der løbende nye fraktioner ligesom personalet på pladserne gennem vejledning søger at
tilskynde kunderne til bedre sortering.
Erfaringerne viser at 2/3-del af det, som kommer i småt brændbart, burde lægges i en af de 41 andre
fraktioner på genbrugspladsen. Det sker i stor udstrækning på grund af gamle vaner og fordi navnet sender
et forkert signal til kunderne. Der er mange som netop fordi fraktionerne benævnes brændbart, ikke ser et
problem i at komme eksempelvis pap, papir, træ, tekstiler og plast i containeren, selv om det kan
genanvendes.
Derfor har ARGO besluttet at nedlægge stort og småt brændbart som fraktioner samtidig med, at man
gennem bl.a. øget vejledning vil tilskynde kunderne til en bedre sortering.
Det er ARGO’s vurdering er, at der kan flyttes ca. 60 kg. pr. husstand eller op mod 5 %-point af de 50% som
kommunerne skal nå i 2022.
Nye fraktioner, information og vejledning
I forbindelse med fjernelsen af stort og småt brændbart vil der blive etableret to nye fraktioner, ”Polstrede
Møbler” og ”Uegnet til Genanvendelse”. Uegnet til genanvendelse er til de materialer som vi endnu ikke
har genanvendelsesmuligheder for. Det kan eksempelvis være sammensatte materialer, glasfiber, visse
skumtyper, reb, cykeldæk, visse ukrudtsformer som bjørneklo eller stærkt beskidte materialer som ikke kan
genanvendes.
Ændringen med nedlæggelse af stort og småt brændbart vil, ca. 1 måned før ikrafttræden, blive informeret
med skiltning på genbrugspladsen. Desuden vil der blive informeret gennem kommunens info-side i
lokalpressen. Der vil også blive sendt SMS-besked til de ca. 50.000 brugere som er tilmeldt ARGO’s

døgnåbne pladser ligesom der, i forbindelse med ikrafttræden, vil blive tilstræbt at skabe
presseopmærksomhed om ændringerne.
Når ændringerne træder i kraft vil der blive informeret med skiltning der, hvor containeren til brændbart
tidligere var placeret. Tilsvarende vil der ved den nye fraktion, ”Uegnet til genanvendelse” blive skiltet og
informeret om genanvendelse af træ, pap, papir, plast samt tøj og tekstiler, som erfaringsmæssigt udgør
langt den største del af det genanvendelige materiale i småt og stort brændbart.
Derudover vil der fra personalets side blive gjort en ekstra vejledningsindsats for at hjælpe kunderne til
rigtig sortering.

Skiltning før nedlæggelse af småt og stort brændbart (OBS: dato for nedlæggelse er Torkilstrup):

Skiltning ved tidligere placering for småt brændbart efter nedlæggelse af stort og småt brændbart:

Skiltning ved den nye fraktion ”uegnet til genanvendelse”:

Skiltning ved den nye fraktion ”uegnet til genanvendelse”:

