LINKS:

HER FÅR DU MERE INFORMATION

Du kan læse mere om affaldssortering
og genanvendelse i din kommune på
kommunens hjemmeside.

Vil du vide mere om, præcis hvordan vi

genanvender de forskellige typer affald,
hvordan det gavner miljøet, og hvilke

nye produkter vi kan få ud af øget gen

anvendelse, så kig forbi Miljøstyrelsens
kampagneside ”Kend dit affald”.

Kommunens hjemmeside:
www.hjemmesiden.dk

”Danmark uden Affald”:
www.mst.dk

”Kend dit affald”:

www.kendditaffald.dk

Kend forskel
på dit affald
– det nytter
at sortere

Afsenderfoto

– borgmester/udvalgsformand + evt. foto af lokale skraldemænd?
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DANMARK UDEN AFFALD

!

Vi skal væk fra et ”forbrug og for

kan vi både spare råvarer til ny produk

madaffald, kan vi holde lys i en spa

Men det er

hvor vi udnytter ressourcerne bedst

slippet og reducere forureningen fra

kartoffelskræller.

vi følger an

brænd”-Danmark over mod et samfund,
muligt, så værdifulde materialer ikke går
tabt. Derfor nytter det at sortere, og der

for er det vigtigt, at vi kan kende forskel
på vores affald.

I Danmark har vi sat os det ambitiøse

tion, spare energi, mindske CO2-ud

forbrændingen.

repære i hele 33 timer på bare ét kilo
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er en fælles sag

frigør du ressourcer.

fald i Danmark, er det nødvendigt, at vi

Når du sorterer dit husholdningsaffald,

For at fordoble genanvendelsen af af
alle deltager i sorteringen af affaldet.
Med moderne teknologi kan vi både

mål, at vi i 2020 skal genanvende dob

lave en god forret

belt så meget husholdningsaffald, som vi

ning og få et bedre

gør i dag.

og mere bære

Kig på dit affald

Dit affald består af en blanding af mad
affald, plast, papir, pap, metal, glas og

andet affald. Når det er blandet sammen
i skraldespanden, betragter du det nok
som affald.

Men hvis du sorterer det, er langt det
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Fx kan 106 foliebakker fra leverpostejen

2%
Fordelingen af affaldsfraktioner i
dagrenovationen fra danske husstande.
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af affaldsfraktioner
i
Kilde: Miljøstyrelsen
2014.
dagrenovationen fra danske husstande.
Kilde: Miljøstyrelsen 2014.
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om at skulle sortere og genanvende mere
af vores affald.

Det tror vi også gælder borgerne her i
xxx-kommune.

Vi håber derfor, at I tager godt imod

både de eksisterende og de nye initia

tiver fra kommunen, som skal gøre det

nemmere for os alle sammen at sortere
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og lade materialerne gå op i røg.
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LINKS:

Du kan læse mere om affaldssortering

Kommunens hjemmeside:

og genanvendelse i din kommune på

www.assens.dk

kommunens hjemmeside.
Vil du vide mere om, præcis hvordan vi

”Danmark uden Affald”:

genanvender de forskellige typer affald,

www.mst.dk

hvordan det gavner miljøet, og hvilke
nye produkter vi kan få ud af øget genanvendelse, så kig forbi Miljøstyrelsens
kampagneside ”Kend dit affald”.
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