PRESSEMEDDELELSE I/S Reno-Nord 3. oktober 2019
TV2 bragte søndag den 29. september og mandag den 30. september 2019 historien om, at dansk
plastikaffald (primært emballage) dumpes i Malaysia og Indonesien – eller brændes til skade for mennesker
og miljø.
Plast- og metalaffaldet, som indsamles i en række Nordjyske kommuner havner på sorteringsanlægget, som
er etableret hos det fælleskommunale affaldsselskab I/S Reno-Nord i Aalborg.
- Det har lige siden vi begyndte at drøfte indsamling af plast og etablering af sorteringsanlæg i Nordjylland
været klart, at en stor del af det kildesorterede affald, hovedsagelig blandet plastfolie og fejlsorteret affald,
ikke er egnet til genanvendelse, fortæller Reno-Nords bestyrelsesformand Kristoffer Hjort Storm, og
fortsætter:
- Det var derfor en del af beslutningsgrundlaget bag etableringen af sorteringsanlægget på Reno-Nord, at vi
selv ville tage ansvaret for bortskaffelsen af de fraktioner. Alternativet ville have været at sende usorteret
affald til sorteringsanlæg i udlandet, og i værste fald ville vi så risikere, at den ikke genanvendelige del ville
havne på deponier, som det vi ser på TV2. Vi forventer imidlertid, at der i den kommende tid vil åbne sig
nogle muligheder for at oparbejde den blandede plastfolie, og derfor bliver denne fraktion ikke kørt direkte
i forbrændingsanlægget, men lægges i stedet på lager hos Reno-Nord.
De genanvendelige polymerer (plastfraktioner) som udsorteres på Reno-Nords sorteringsanlæg sendes til
dedikerede oparbejdningsanlæg i Polen og Tyskland. Reno-Nord indgår aftaler, hvor modtageanlæggene er
forpligtiget til at oparbejde plasten til genanvendelse, og selskabet tilstræber blandt andet at alle
modtageanlæg har et såkaldt ”End user certificate”.
- Det kan ikke undgås, at der vil være en mindre mængde fejlsorteret affald i fraktioner fra et mekanisk /
optisk sorteringsanlæg. Det vil være affald som oparbejdningsvirksomheden frasorterer og bortskaffer. Som
følge af TV2s historie, har vi bedt modtageanlæggene om dokumentation for hvad der sker med den andel
af affaldet fra Reno-Nord, som består af fejlsorteringer og dermed ikke kan genanvendes, siger Reno-Nords
direktør Thomas Lyngholm.
Vi har planlagt auditbesøg på modtageanlæggene senere i 2019 for at blive betrygget i, at plasten
håndteres miljømæssigt forsvarligt. Vi mener dermed at vi har relativt god kontrol med afsætningen af
fraktionerne. Det er klart vores ambition at sikre, at så stor en andel som muligt genanvendes, slutter
Thomas Lyngholm.
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