
Projekt S.A.G.A. II
Tekstilaffald, drikkekartoner og plast

  Din indsats    
gør en forskel

for vores fremtid



Som tidligere informeret per brev deltager 
din husstand sammen med 400 andre hus-
stande i forsøgsprojektet SAGA II.

Holsted har en vision om at være Grøn 
Energiby, og deltog i 2012 i et fælles 
genanvendelsesprojekt SAGA (Sortering Af 
Genanvendeligt Affald) for øget genanven-
delse. Borgerne i Holsted er rigtig gode til 
at sortere og udviste et stort engagement, 
og er derfor igen udvalgt til at deltage i 
Projekt SAGA II. 

Det var en succes med Holsted borgernes 
deltagelse i Projekt SAGA I for afdækning 
af mulighederne for mere genanvendelse 
af organisk affald. Kvaliteten og mængden 
af det organiske affald var god. Og der 
arbejdes nu videre på, at finde et bæredyg-
tigt samarbejde på håndteringen af affaldet, 
inden et oplæg udfærdiges, til politisk 
beslutning om en eventuel implementering 
hos husstandene.

Projektet viste samtidig et potentiale for øget 
genbrug og genanvendelse af tekstiler, drik-
kekartoner og fødevareplast, som vil kunne 

indsamles i din eksisterende genbrugsbehol-
der. Der er udarbejdet en rapport, som kan 
ses på hjemmesiden  www.danskaffald.dk. 
Derfor gennemfører vi nu SAGA II projektet, 
så vi sammen kan finde vejen mod 100 pro-
cent genanvendelse på længere sigt.

Det globale ansvar starter med lokal hand-
ling – derfor beder vi nu om din hjælp til at få 
høstet gode erfaringer med Projekt SAGA II.

Projektet vil forløbe fra den 28. april 
til den 31. august 2014. 

Regeringens nye ressourcestrategiplan 
peger mod mere genanvendelse og mindre 
forbrænding af vores husholdningsaffald. 
Til gavn for både miljø, klima og økonomi.

Fra politisk side er der både i Danmark 
og i Europa stort fokus på, hvordan vi kan 
forvalte vores ressourcer endnu bedre. 
Samt hvordan alle syv mia. mennesker i 
verden sammen kan bidrage til, at der også 
er råstoffer nok til vores børn i fremtiden.

Vi ser frem til et 
rigtig godt samarbejde 
– god fornøjelse !

Kære Borger



Du sorterer som du plejer i din genbrugs-
beholder til genanvendeligt affald med 
undtagelse af:

Tekstiler: Du må nu levere tekstiler i udle-
verede 40 liter poser sammen med pap/
papir/plastfolie. Tekstiler er trøjer, bukser, 
jakker, undertøj, sokker, sko, tasker, tæp-
per, gardiner, puder, dyner, linned, hånd-
klæder og tøjdyr. Tekstilerne modtages 
uanset om de har pletter, huller eller er 
slidt, men de skal være tørre og må ikke 
lægges løst ned i genbrugsbeholderen. 
HUSK at binde knude på posen.

Drikkekarton: Du må nu levere drikkekar-
toner og pizzabakker sammen med pap/
papir/plastfolie. Du skal folde og pakke 
kartonerne i en åben karton. Drikkekartoner 
er bl.a. mælke-, juice-, saft-, kakao-, sauce-, 
fløde- og drikkeyoughurt. Kartonerne skal 
være tømte og synligt  rene.

Plastikposer og blød plastfolie: Som 
noget nyt får du udleveret klare 6 liter 
poser til at samle alle dine plastfolier i. 
Plastfolier er plastikposer og andet blød 
folie. En god tommelfingerregel er, at 
plastfolien er god, hvis folien giver efter 
når en finger presses igennem og den ikke 
knitrer som cellofan. Poserne lægges ned 
i genbrugsbeholderen sammen med pap, 
papir og drikkekartoner. HUSK at binde 
knude på posen.

Fødevareplast: Du må nu levere endnu 
flere typer plast sammen med Metal/
glas/plast. Fødevareplastemballager er 
kødpålægsbakker, pålægssalatbakker, 
frugtbakker, ketchupdunke, madoliedunke 
m.v.. Emballagerne skal være tømte, 
synligt rene og skal lægges 
løst ned i genbrugsbehol-
deren.

Sådan sorterer du

Se også de 3 huskeregler for sortering på side 5

Aviser og reklamer

Pap og papir

Drikkekarton

Plastikposer og blød plastfolie

Fødevareplast

Glas og flasker

Plastdunke

Metal

Tekstiler

6 liter klar pose
40 liter klar pose



Tekstilerne kan anvendes til mange 
forskellige ting. Store sorteringsanlæg i 
Europa modtager, sorterer
og behandler tekstilerne på forskellig vis, 
for at sikre øget genbrug og genanven-
delse gennem
• Finsortering af alle de ting som kan gå 

til genbrug.
• Opskær til klude til anvendelse i design 

af nyt modetøj.
• Opskær til tørreklude.
• Oprivning til anvendelse i produktion af 

isoleringsmateriale i nye tog.
• Brug af tekstilstøv til produktion af 

eksempelvis malerunderlag.

Drikkekartonerne kan også forarbejdes 
til nye kartonemballager. Ved at trække 
papirfibrene ud af

kartonen og samtidig anvende kartoner-
nes indvendige coating til procesvarme til 
produktionen.

Fødevareplasten sorteres hos Dansk 
Affald med sigte på at finde samarbejde 
med virksomheder der kan anvende de 
udsorterede plasttyper.
• Typen PET kan for eksempel gå til 

produktion af nyt tøj eller nye fødevare-
emballager.

• Typen PE kan for eksempel gå til pro-
duktion af anlægsrør

• Typen PP kan gå til produktion af blom-
sterbakker eller staldplader.

Den bløde plastfolie kan genanvendes i 
produktion af nye plastikposer og folier. 

Hvor kan affaldet gå til 
genbrug og genanvendelse?

Plastdunke



Find informationer om Projekt S.A.G.A. på www.danskaffald.dk 
eller kontakt os på 74 20 40 00 og saga@danskaffald.dk 

Her er din tømningskalender 
- de 4 måneder forsøget varer.

Deltag i konkurrence
Når du skriver dit navn og telefonnummer på 
en af drikkekartonemballagerne i hver pakke, 
deltager du automatisk i konkurrencen om 
biografbilletter. Der trækkes hver 2. uge  
én vinder af  4 billetter  
og vinderen får 
direkte besked.

Kom med din mening 
Vi gennemfører sidst i projektperioden en spørgeunder-
søgelse, men vil også meget gerne høre dine
holdninger og ideer til ordningen undervejs med både 
ris og ros. Informationen vil blive brugt i
evalueringen af projektet. 

Send til saga@danskaffald.dk. 
HUSK navn og adresse 

De 3 huskeregler for sortering

• Husk at adskille affaldstyperne pap, plast, metal,  
glas o.s.v. hver for sig

• Affaldstyperne skal altid være tømte og synligt rene
• Husk ingen dagrenovationsaffald  

i genbrugsbeholderen

Mere info på www.danskaffald.dk

Skriv navn og 
telefonnr.



Find informationer om Projekt S.A.G.A. på www.danskaffald.dk 
eller kontakt os på 74 20 40 00 og saga@danskaffald.dk 
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DAGRENOVATIONSAFFALD TØMMES

Onsdage: Storegade 1-71 og 2-80, Bethaniavej, Elmegade, Fredensgade, Frederiksberggade, Nygade, Østre Alle, Grønnegade, Kirkevænget, Kirkegade 

Torsdage: Hejrskovvej, Engsvinget, Kystbækvej, Hedevangen, Lyngparken, Søgårdsvej

Her er din tømningskalender 
- de 4 måneder forsøget varer.

Mere info på www.danskaffald.dk


