Sortering af pap og papir på Nordlangeland
Det er et internationalt krav, at 50% af
affaldet fra husholdninger senest i 2022
skal genanvendes. Nu går nordlangelænderne
forrest for at nå målet med en forsøgsordning,
hvor de sorterer pap og papir.
- Vi kan kun nå målet for genanvendelse,
hvis vi sorterer vores husholdningsaffald. Derfor indfører vi forsøgsordningen
på Nordlangeland i området fra Hou til
Slotsmøllen i Tranekær, hvor pap og
papir skal sorteres, fortæller direktør Lars
Birk Rasmussen, Langelands Forsyning:
- På Nordlangeland er der ikke i forvejen
indsamling af pap og papir. Forsøgsordningen på Nordlangeland er med til at
sikre, at hele Langeland i fremtiden får
den bedste løsning til sortering af affald,
fordi vi får værdifuldt data om mængde
og kapacitet. Derved kan vi målrettet
investere i det rette materiel (beholdere
og renovationsbiler) i fremtiden.
Så positivt er regnestykket
Forbrænding af hvert ton pap og papir,
FAKTA om forsøgsordningen
• Alle husstande på Nordlangeland får fra uge 22 til 26 opsat en
beholder til opsamling af pap og papir.
Så snart beholderen er sat op kan den tages i brug.
• Beholderen bliver tømt én gang om måneden - Første gang i uge 26.
• Der er sorteringsvejledning på beholderens låg.

som er smidt ud med husholdningsaffald
koster i dag 500 kr. Med sortering af pap
og papir modtages til gengæld henholdsvis 700 og 600 kroner for hvert ton pap
og papir, som sendes til genbrug. Der er
altså rigtig god økonomi i at sortere pap
og papir fra.
Genbrug af pap og papir:
Det gode kredsløb
Papir kan genbruges 7-10 gange;
ugeblade bliver til aviser, aviser bliver
til papkasser, og papkasser bliver til
toiletpapirruller og æggebakker.
Papaffald bliver kørt til papirfabrikker,
som producerer aviser, toiletpapir,
genbrugspapir mm. Det kræver kun halvt
så meget energi, at producere genbrugspapir som at producere nyt papir.

Langeland Forsyning A/S er en selvstændig multiforsyningsvirksomhed, der er dannet den 9.11.2009 som en konsekvens
af Vandsektorloven. Langeland Forsyning A/S omfatter følgende datterselskaber - Langeland Vand ApS, Langeland
Spildevand ApS og Langeland Affald ApS.
Vi er 55 veluddannede og højtengagerede medarbejdere, som altid er klar til at yde en effektiv og god service.
Vi er 100% ejet af Langeland Kommune og har anlægsaktiver for ca. 400 Mio. kr.
Vi driver 25 vandboringer, 4 vandværker og vedligeholder og servicerer 379 km vandledningsnet.
Vores spildevandsanlæg omfatter 584 pumpestationer, 501 km spildevandsledninger og 8 renseanlæg.
Vi indsamler dagrenovationen, driver 3 genbrugspladser, 3 containerpladser og 42 miljøstationer.

