
FAQ i forhold til vores pressemeddelelse ”Vi skal 

sortere mere plast – også det sorte” 

9. oktober 2019 

1. Pressemeddelelsen kan læses her: https://www.renosyd.dk/nyheder/pressemeddelelser/vi-

skal-sortere-mere-plast-ogsaa-det-sorte/ 

2. Derudover annonceret live i æteren i udsendelsen på P4 Østjylland af Annemette: 

https://www.dr.dk/radio/p4aarhus/p4aarhus-morgen-radio/p4-morgen-2019-10-09-06-05-2 

3. Og bragt som nyhed på Facebook og LinkedIn begge d. 9. oktober.  

 

Overskrift: Vi siger ja tak til sort plast i emballagebeholderen 

Plast er rigtig svært, fordi der findes rigtig mange typer plast og mange plastprodukter er sammensat af 

flere typer plast. Det betyder, at plast er svært at sortere og kan være svær at genanvende. Men når noget 

er svært, kræver det bare desto større indsats.  

 

• Må jeg nu smide mine sorte kødbakker i emballagebeholderen? 

Ja, det må du. Renosyd vil gerne gøre det nemmere for kunderne. Jo mere vi indsamler des bedre, og 

da vi har besluttet at følge de fælles regler for sortering i Danmarks Affaldsforening, så betyder det nu, 

at sort plast må komme i din emballagebeholder.  

 

• Hvorfor skal vi indsamle den sorte plast? 

Det kan være svært at vurdere, hvilken plast der kan genanvendes eller ikke kan. Derfor mener vi ikke 

man kan forvente at kunderne ved det. Det er vores opgave som affaldsselskab. Vi vil sortere sort plast, 

og bevæge os hen imod en ensartethed af sortering i hele landet. Vi har tilsluttet os DAF’s (Dansk 

Affaldsforening) fælles regler for sortering, og her står der, at sort plast skal sorteres som hård plast.  

 

Målet er at samtlige 98 kommuner i Danmark får enslydende sorteringsvejledninger: Det gør det lettere 

for kunderne at afkode, hvordan de skal sortere, uanset hvor de bor i landet. 

 

• Hvorfor skal vi fortsætte med at sortere plast? 

Vi skal indsamle alt det plast, vi kan. For når vi indsamler alt, er det nemmere at udpege de 

problematiske plasttyper, og dermed sætte fokus på disse, og fremover sikre, at de plasttyper også 

gøres mere genanvendelige. Samtidig sætter man også fokus på det producentansvar, der bør tages ift. 

udvælgelse af materialer i produktionen.  

Derudover bliver plast produceret af olie, og der er derfor en miljøfordel i at indsamle og genanvende 

så meget plast som muligt.  
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• Hvad sorteres den sorte plast som? 

Vi siger nu ja tak til den sorte plast, som i de fælles sorteringskriterier sorteres i hård plast. 

 

• Betyder det, at anlæggene nu kan sortere den sorte plast fra? 

Ikke alle typer anlæg kan sortere den sorte plast fra, som det ser ud i dag, men vi vil stille krav om 

sortering af det sorte plast, når vi næste gang udbyder sorteringen af emballagen. Teknologien udvikler 

sig hele tiden, så vi er sikre på, at det bliver mere almindeligt, at sorteringsanlæggene kan sortere det 

sorte plast i fremtiden.  

 

• Hvor ren skal den sorte kødbakke være? 

Det sorte plast må nu gerne komme i emballagespanden, men skal af hygiejnemæssige årsager være 

uden synlige madrester. Hvis de er meget fedtede af f.eks. kødsaft eller marinade, så skal de stadig i 

restaffald.  

 

• Kan jeg stadig aflevere den sorte plast på genbrugspladsen? 

Du kan stadig komme af med alt dit sorte plast på vores genbrugspladser i ’hård plast’ containeren. 

 

• Hvor meget plast indsamler Renosyd? 

Renosyd indsamler i alt ca. 800 ton plast om året fra kunderne. Størstedelen fra vores genbrugspladser, 

nemlig ca. 550 ton, og ca. 250 ton indsamles som emballageplast ved husstandene.  

 

Producentansvar 

Vi arbejder også på – gennem Dansk Affaldsforening – at der formuleres krav til produktionen af plast-

produkter. Der er behov for mere ensartethed og krav om, at der produceres plastprodukter, der kan 

genanvendes. 

 

 


