Genbrugsstationerne i dag
Der er ca. 450 genbrugsstationer i Danmark, som alle spiller en vigtig rolle i forhold til håndtere borgernes
affald. Genbrugsstationerne findes i mange forskellige udgaver, med forskellig størrelse, udformning og
antal affaldstyper, der kan afleveres. Nogle pladser kan modtage op mod 80 forskellige ffaldstyper, mens
andre er indrettet til kun at kunne modtage få.
Forskelligheden skyldes blandt andet at genbrugsstationerne er tilpasset det område, de befinder sig i – fx
i et område med mange villaer med egne haver, vil der være et øget behov for at komme af med haveaffald.
Desuden har det også en stor betydning, hvilken kommune genbrugsstationen hører til, da de
forskellige kommuner har forskellige regler for affaldssortering og -håndtering.
Det er ikke ubetydelige mængder affald, der afleveres på genbrugsstationer. Hvert år afleveres der på
genbrugsstationerne et sted mellem 250-600 kg. pr. borger. Det svarer til, at borgerne afleverer ca.
halvdelen af alt det affald, de producerer, på en genbrugsstation.
Kommunen sørger for at fsætte affaldet fra genbrugsstationen videre til et behandlingsanlæg eller til en
virksomhed, som genanvender affaldet. Hvis man ikke kan genanvende affaldet, sørger kommunen for, at
det bliver behandlet eller kasseret, så det skader miljøet så lidt som muligt.
Et sted mellem 66 % og 87 % af affaldet fra genbrugsstationerne bliver typisk genanvendt. Der er et stort
spænd mellem genbrugsstationerne, og mange steder er der stadig potentiale for, at endnu mere affald kan
blive genanvendt eller genbrugt. Typisk går et sted mellem 7 % og 27 % af affaldet fra genbrugsstationerne
til forbrænding.

Opgave
• Undersøg hvilket affald man kan aflevere på jeres lokale genbrugsstation. Brug evt. jeres
kommunes hjemmeside.
• Åben linket Mandag Morgen og undersøg udviklingen af affaldsmængderne i Danmark. Hvor
meget affald laver hver borger og hvordan placerer Danmark sig i forhold til de andre lande?
• Hvad er grunden til at vi her i Danmark har et højt forbrug af ting og sager?
• Hvordan kan vi forbruge mindre af jordens ressourcer?
1. https://www.mm.dk/affald2014/

