
Projekt S.A.G.A.
Sortering Af Genanvendeligt Affald

  Din indsats    
gør en forskel

for vores fremtid



Som tidligere informeret per brev 
deltager din adresse i et forsøgspro-
jekt SAGA.
 
Med baggrund i kommunen stilles 
overfor øgede genanvendelseskrav fra 
både EU og Dansk regering. Er opgaven 
at finde ud af hvor meget affald det er 
muligt at sortere fra til genanvendelse 
i forbindelse med husstandsindsam-
ling af affald. Både til gavn for dig som 
borger i form af forbedret serviceni-
veau, men også for miljøet, klimaet og 
økonomien.
 
I perioden 02. november 2012 til 07. 
februar 2012 indsamler vi derfor af-
fald på din adresse på et lidt anderle-
des måde end du er vant til.

I tillæg til de 2 beholdere du allerede 
har til genanvendeligt affald og dagre-
novation, vil du få en 180 L beholder 
og 100 papirsposer til madaffald fra 
køkkenet.

• Det genanvende-
lige affald sorteres 
som du plejer i  2 
kammer beholde-
ren der køres til 
Dansk Affald A/S 
i Vojens  til sorte-
ring. (vognmand: 
Dansk Affald) 

• Madaffaldet sor-
teres i henhold til beskrivelse 
på ”papirsposen til madaffald” og 
køres til genanvendelse hos Billund-
Vand A/S biogasanlæg i Grindsted 
(Vognmand: Brians Renovation) 

• Restaffaldet køres til Dansk Affald 
A/S i Vojens til finsortering og 
analyse af indhold for at se om der 
er endnu flere typer affald vi kan 
finde nye veje til genanvendelse for.  
(vognmand: MiljøTeam)

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

Kære Borger



Du kan få flere informationer om Projekt S.A.G.A. 
på www.danskaffald.dk eller på 74 20 40 00 

Her er din tømningskalender 
- de 3 måneder forsøget varer.Er du interreseret i at se hvordan dit affald 

bliver genanvendt, kan du få en rundvisning hos 
Dansk Affald A/S og Billund Vand A/S.

Rundvisning hos Dansk Affald A/S er 
d. 12. januar 2013 kl. 10.00

Hos Billund Vand A/S er det 
d. 19. januar 2013 kl. 10.00

Rundvisningerne er for de borgere der er omfattet af projektet

Kom med din mening 
– og deltag i konkurrence
Vi vil meget gerne høre din mening og dine tanker og 
ideer om ordningen undervejs med både  ris og ros.
Information som vi vil bruge i evalueringen af projektet.

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

For hver tilbagemelding vi modtager fra din adresse, 
deltager du i lodtrækningen om en trailer til personbil 
en værdi af kr. 5000,-, dog max. Svarende til 5 lodder 
per husstand. Vinder findes d. 21. februar 2013.



Duoflex: 
2-kammer affaldsbeholder

Restaffald: 
Nuværende dagrenovation

Organisk affald er blandet andet madvarer uden embal-
lage, brød- og kagerester, kød og pålæg, fedt og sovs, fisk 
og fiskeben, frugt og grøntsager, kaffegrums og teblade 
med filter, afskårne blomster, æggeskaller, køkkenrulle og 
andet aftørringspapir.

Kun organisk affald, der kan rådne og udvikle gas, må 
komme i posen til madaffald. Du må altså ikke komme for 
eksempel plastikbakker med madrester i posen til madaf-
fald eller metaller.  

Madaffald er alle de rester af mad som du ville have spist 
samt rester af de madvarer du brugte under tilberedelsen 
af din mad.

Jo bedre du er til at sortere i 2 kammer beholderen og 
madaffaldsbeholderen, jo bedre er chancerne for at 
kunne finde øgede genanvendelsesmuligheder af affaldet 
i dagrenovationsbeholderen. 
 
Alle beholdere tømmes hver 2. uge i henhold til kalende-
ren på bagsiden af folderen.

Sådan sorterer du

Madaffald: 
Organisk affald

NY

I de 3 måneder 
forsøget 
kører, bedes 
du ikke bruge 
din kompost-
beholder.

HUSK

Hvis du er i tvivl om hvor affaldet hører hjemme så kom det i beholderen til restaffald!

Organisk affald er en af de 
affaldstyper, der i dag køres til 
forbrænding, men som i stedet 
kan bruges til udvinding af 
biogas der anvendes til at pro-
ducere el og varme. Restpro-
duktet er slam, der indeholder 
fosfor, kvælstof og kalium og 
er derfor en værdifuld gødning 
på danske marker.

Madaffald SKAL i papirsposerne og 
må ikke smides direkte i beholderen



Husholdningsaffald Biogasanlægget placeret på  
Grindsted Renseanlæg

El og varme fra biogas

Gødning fra biogas

Gødning fra biogas

1) Affaldet opvarmestil 70° (koges) 
i en time for at dræbe bakterier.

2) Forgasningen forgår ved 37°. 
Biogassen anvendes i en gasmotor, 
der producerer el og varme.

3) Det afgassede slam drænes og 
vandet ledes til rensningsanlæget.

4) Den tørre del, som indeholder 
kvælstof, fosfor og kalium, køres ud 
på marken som gødning

Biogas er en energirig gas bestående 
af en blanding af metan og kuldioxid 
(CO2), der dannes, når organisk materi-
ale fordøjes af naturligt forekommende 
tarmbakterier i lukkede, iltfrie tanke. 

Biogassen kan anvendes til produktion 
af el og varme, som brændstof i biler el-
ler distribueres via (natur)gasnettet.

Energistyrelsen har opgjort, at det sam-
lede potentiale for produktion af biogas 

fra husdyrgødning, affald og restproduk-
ter fra fødevareindustrien, spildevands-
slam m.v. er ca. 10 gange større end der 
i 2011 blev produceret.

Indsamling af madaffald i hele Vejen 
Kommune vil angiveligt kunne dække 
elforbruget for 325 hustande og varme-
forbruget for 162 hustande -  i ét år.

Så din indsats er afgørende for om vi 
sammen kan nå dette mål.



Du kan få flere informationer om Projekt S.A.G.A. 
på www.danskaffald.dk eller på 74 20 40 00 
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Her er din tømningskalender 
- de 3 måneder forsøget varer.


