Opklarende Affaldstur
Miljøgruppen i Lokaludvalget havde den 28. februar arrangeret en tur til affaldshåndteringsfirmaet HCS
(Hans Christian Svendsen) i Hvidovre. En ret fantastisk virksomhed som viderebefordrer, behandler,
sorterer osv. vores affald, samtidig med at de tænker på både miljøets og personalets velbefindende.
Vi kan nu bl. a. fortælle, at historien om, at det er ligegyldigt om man sorterer sit affald, for alt blandes
alligevel sammen senere; Den er ikke sand, det adskilles yderligere.

Vi blev modtaget af tre søde folk fra HCS og kom så først ind i en kæmpe hal, hvor vores madaffald
behandles. De grønne plastposer, som jo desværre ikke er fuldt komposterbare, skal fjernes. Det skal anden
plast og diverse fremmedlegemer også. Her sker mange mystiske ting, f.eks. har anlægget svært ved at
skelne citrusfrugter fra plast. Det må være noget med overfladen. Der findes også sten, knive og gafler, og
nogen gange hele juletræer. De kan faktisk smadre anlægget, så sortering er vigtig.
Hallen har undertryk, så når en dør åbnes, smutter der ikke megen lugt ud. Når ”maden” er
færdigbehandlet og ligner leverpostej, kommer den til HCS´s biogasanlæg ved Slagelse og bliver til gas.
HCS modtager også alt mulig andet: plast, pap, byggeaffald, asfalt osv. osv. De sorterer og kan mange gange
videresælge. Pap i kæmpe pressede blokke ryger til Sverige, hvor det kan blive til nyt pap, hvis det ellers er
rent.
HCS samler regnvand til brug i processerne og har en underjordisk tank, som rummer 200 kubikmeter. Vi
snakkede også med HCS‐folkene om, hvad der er det værste at putte i madaffaldet, de sagde: KEMI, dvs.
sprøjtegifte, medicin, sulfo og andre rengøringsmidler, i det hele taget helst kun mad. Og så fortalte de, at
de arbejder med kommunerne om at få en anden slags poser til madaffald.
En spændende dag. Man kan gå ind på HCS´s hjemmeside www.hcs.dk og læse om deres certificeringer. Vi
sluttede af med at spørge, og hvad er så det vigtigste? HCS‐folkene svarede: KILDESORTERING, hjemme hos
jer. Meget affald taber i værdi, når det blandes, og det koster at adskille det, så kildesortering – det gør vi
også kommunerne opmærksom på.
Tak for en fin tur til Miljøgruppen i Lokaludvalget, især til tovholder, og til Miljøpunkt Indre By &
Christianshavn.
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