Haveaffald

Indsamlet haveaffald pr. år:
Ca. 16.000 ton

Hvad bliver haveaffald til?
Haveaffald genanvendes som kompost og jordforbedringsmiddel. Store emner haveaffald (stammer og
store grene) anvendes til biobrændsel på kraftvarmeværker.
Borgerne kan gratis hente kompost på alle Reno Djurs’ genbrugsstationer. På Reno Djurs’ hjemmeside eller
hos pladspersonalet kan man få detaljeret information om kompostens sammensætning. Komposten kan
bruges som gødning i køkkenhaven og til potteplanter mv.
Jordforbedringsmiddel (grov flis) benyttes af lokale landmænd som gødning. Det neddelte haveaffald
indgår i en organisk nedbrydningsproces og ender som biomasse på marker.
Biobrændslet anvendes til energiproduktion i varmeværker.
Hvad gør Reno Djurs?
Haveaffaldet køres til RGS Nordics komposteringsanlæg ved Glatved eller behandles på en af Reno Djurs’
genbrugsstationer i Drammelstrup og Feldballe.
Haveaffaldet neddeles maskinelt, hvorefter det sigtes. Alle elementer over 20 mm udsorteres og anvendes
til biobrændsel. Ca. 10-15 % af al haveaffald ender som biobrændsel. Efterfølgende gennemgår den
tilbageværende del af affaldet en af to processer – kompostering eller oparbejdning til
jordforbedringsmiddel.
Komposteringen sker ved, at det neddelte haveaffald kommer op i miler (bunker), hvor temperaturen
holdes høj nok til, at alt levende organisk materiale destrueres. Komposteringen tager minimum 28 dage,
hvor affaldet vendes mindst fire gange, og der tages kvalitetsprøver af det. Det komposterede haveaffald
sigtes igen (10 mm) for at sikre en ensartet kompost.
Haveaffald, der bruges som jordforbedring, spredes ud på marker i nærområdet, hvor det naturligt indgår
som del af den organiske proces og bliver til biomasse.
Det er vigtigt at sortere haveaffald, fordi …
… det gør det muligt at beholde ressourcerne i et lokalt kredsløb. Genanvendelsen af haveaffald betyder
også, at landmændene har mulighed for at tilføre mere næring til landbrugsjorden.

Vær opmærksom på, …
… at plastsække eller andet affald, såsom trykimprægneret træ, urtepotter og større sten, ikke ender som
haveaffald.

Vidste du, …
… at haveaffald er den mængde affald, som der modtages allermest af på Reno Djurs genbrugsstationer.
… når haveaffald komposteres, opnår det en temperatur mellem 45-70 °C – det sikrer, at frø og andet
levende organisk materiale ikke spredes.
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Bemærkninger
Beskidte poser brugt til at emballere haveaffald sorteres som småt brændbart – er poserne rene
skal de afleveres som plastfolie.

