
Replik til “Drop mere affaldssortering i sommerhuse” 

Fortsæt endelig med at sortere dit affald med god 

samvittighed 

Af Marianne Bigum, Folketingskandidat i Nordsjælland for SF  

D. 2. august blev et læserbrev bragt omkring, at vi skal droppe mere affaldssortering i sommerhuse.  

Jeg kan godt forstå, at 4 skraldespande kan virke voldsomt, men at påstå, at det ikke har nogen 

effekt bortset fra øgede omkostninger, er forkert.  

At vi skal i gang med at sortere vores affald langt mere end hidtil er ikke symbolpolitik, det er faktisk 

resultatet af en stort fælles stykke arbejde i EU i den fælles europæiske omstilling til cirkulær 

økonomi. Og at tingene skal hentes ved husstanden – også i sommerhusene - er simpelthen en 

nødvendighed på dén rejse, da vi ved, at jo længere væk folk skal gå med deres affald, jo mindre 

bliver sorteret, og så skal vi huske, at der også er folk uden bil eller med nedsat mobilitet, som skal 

have mulighed for at sortere. 

Det giver nemlig rigtig god mening, at vi sorterer vores affald både for klimaet og miljøet, og i sidste 

ende også naturen, når vi bruger vores ressourcer igen og igen i stedet for at grave nye op.  

Som fagekspert indenfor dette område, siges der flere ting i indlægget, som jeg ikke kan genkende. 

Fx viste et studie af DTU viste allerede tilbage i 2015 klimabesparelser på genanvendelse af papir, 

pap, glas, plastik, metal og organisk affald, og man har også for længst fået slået fast, at selvom der 

er transport af affald, så er miljøeffekterne minimale ift. besparelserne vi opnår ved at genanvende 

affaldet. Derudover, så er vi begyndt at se de første kommuner købe eldrevne skraldebiler, som 

både forurener mindre ift. klima og støj.  

Dansk Affaldsforening (DAF) var rigtig nok ude med en udtalelse fra deres daværende direktør om at 

kun 15% af vores plastaffald genanvendes, men det er ikke er retvisende billede, og tallet blev også 

dengang voldsomt kritiseret af fagfolk. MEN hvad vigtigere er, at DAF faktisk alligevel både den gang 

og nu, siger, at det stadig giver god mening at sortere plastikaffaldet til genanvendelse. For vi er i 

gang med en rivende udvikling og teknologierne udvikler sig hele tiden, og det der ikke kan 

genanvendes i dag, kan måske om et halvt år genanvendes uden af forbrugeren lægger mærke til 

det. Og det er ikke kun teknologierne som udvikler sig, det gør design af plastemballager også, og 

kun ved at sortere kan vi blive klogere på hvor skoen trykker, og hvilke firmaer vi skal have en snak 

med om at ændre deres emballage mod design for genanvendelse. Det er også DAFs pointe. 

Slutteligt, så synes jeg, at delemuligheden for naboer er en glimrende idé. Det problematiseres i 

læserbrevet at kunne gøre dette, hvis nu man ikke kender hinanden så godt.  Måske var det her en 

anledning til at gå ind ved siden af og hilse på? Det årlige affaldsgebyr for sommerhusene lander nok 

på omkring 1800 kr., og man kan lige nu få en glimrende flaske økologisk rødvin i Super Brugsen til 

40 kr., den får hurtigt tjent sig selv ind, hvis der skulle være et match. 

 


