
Miljøstationer overalt i 
Ringkøbing–Skjern Kommune

GENBRUG
AFLD i Tarm (det tidligere ESØ) 

henter affaldet fra miljøstationerne i 
Ringkøbing–Skjern Kommune.

Metal – bliver sorteret i magnetisk og 
ikke-magnetisk, presset sammen og 
solgt til anlæg, som smelter det om.

Papir – bliver presset og solgt 
til papirmøller i Danmark eller 

Nordeuropa. Papir kan genbruges  
4-8 gange.

Glas – sendes til fabrikker, der smelter 
det om til nye glas og flasker.

Plast – presses i baller og sendes til 
anlæg, hvor det bliver sorteret og 
senere smeltet om til nyt plast.

Juliane Løndahl er flyttet fra Roskilde til 
Ringkøbing og er glad for, at det er nemt 
at aflevere til genbrug.

Miljøstationerne står 106 steder i 
Ringkøbing-Skjern Kommune.

Uanset, hvor du bor i Ringkøbing–Skjern 
Kommune, ligger der en miljøstation lige i 
nærheden. Her kan du aflevere papir, glas, 
metal, plast og batterier. Mange steder kan 
du også komme af med andre typer affald. 
106 steder i kommunen står der miljøsta
tioner, og de er meget populære. Det kan 
Leo Kristensen fra Borris skrive under på.

– Nogle gange i weekenden kører der 
rigtig mange biler herned. Så spørger 
min genbo, om der er et arrangement i 
hallen, men det er bare fordi, folk skal af 
med deres affald, griner Leo Kristensen.

Synderen kom på Facebook
Han bor lige ved siden af miljøstationen, 
og han var meget skeptisk, da han for et 
par år siden hørte, at kommunen ville stille 
affaldsbeholdere op lige bag hans hæk.

– Men jeg har ikke haft nogen proble-
mer. Folk er flinke til at rydde op efter 
sig, og det ser pænt ud. En enkelt gang 
var der én, der smed noget affald, men 
der kom hurtigt et billede op på Face-
book, og så blev det fjernet, fortæller 
Leo Kristensen.

Kommunen har designet beholderne, så 
de passer ind i omgivelserne. På havnen 
i Ringkøbing har beholderne den samme 
røde farve som fiskehusene, og her mø
der vi de to kolleger Kristian Hautorp og 
Juliane Løndahl, som kommer med aviser 
og flasker. Begge er flyttet til området for 
et år siden og glæder sig over, at det er så 
nemt at sortere og komme af med affaldet.

– Det er smart, når man ikke har bil 
og kan køre på genbrugspladsen. Så 
ligger affaldet ikke og fylder op. Jeg 
flyttede hertil fra Roskilde, og jeg er 
glad for, at det er nemt at sortere, siger 
Julane Løndahl.

Billigere end en ekstra beholder
Mange kommuner tilbyder borgerne en eks
tra affaldsbeholder til emballage. Det gør 
Ringkøbing–Skjern Kommune ikke, da miljø
stationerne giver samme mængder affald. 
Det er billigere for borgerne, og så slipper de 
for at have flere beholdere stående. n

SE KORT OVER MILJØSTATIONER
FIND DIN NÆRMESTE MILJØSTATION PÅ  
WWW.RKSK.DK/KORTGENBRUG ELLER  
BRUG QRKODEN.

GENBRUG – DET ER  
HENNE OM HJØRNET

– Der er altid ryddeligt ved 
miljøstationen i Borris,  
fortæller nabo Leo Krisensen.

DEN BETTE AVIS OM SORTERING



Genbrug er ikke kun et spørgsmål om miljø. 
Det kan også være billigere end at bruge 
nye materialer.

Det kan Birgitte og Villy Nielsen i Lyne 
skrive under på. Siden år 2000 har de dre
vet deres egen plastfabrik, Podeplast for 
enden af Stabelhøjvej, hvor seks maskiner 
dagen lang står og spytter plastikdutter 
ud til køkkenfirmaer, vindmøllefabrikker, 
vinduesproducenter og andre produkti
onsvirksomheder.

– Omkring tre fjerdedele af vores råva-
rer er genbrugsplast. Det er granulat, 
mest fra danske virksomheder, og det 
er simpelthen på grund af prisen. Gen-
brugsgranulat er 30-50 pct. billigere 
end nyt granulat, fortæller Villy Nielsen.

Skånehjørner til bordplader
Et af firmaets hovedprodukter er skåne
hjørner til bordplader, som Villy Nielsen 
selv har designet. Her er kunderne bordpla
defabrikker, og de fire sorte plastikdutter 
sikrer, at pladen kommer hel frem til kun
den. Maskinen i Lyne klarer over tre mio. 
af de små trekanter om året, og råvaren er 
100 % genbrugsplast.
Produktionen er sværere at styre, når det 
er genbrugsplast, for materialet er ikke helt 
ensartet. Derfor har Podeplast produkter, 
hvor det er nødvendigt at bruge ny granulat.

Genbrug fra egen produktion
Den lille familievirksomhed genbruger også 
sine egne rester. Podeplast laver blandt an
det en hank til potteplanter. Sidste led i pro
duktionen er, at et lille stykke overskydende 
plast bliver vredet fra – og så kommer det 
tilbage som råvare til nye hanke. Alle rester, 
der kan bruges igen, bliver samlet op og ind
går i produktionen. Det er jo gratis råvarer.

Genbrug af vand
Genbrugstanken går også igen i vandforsy
ningen i produktionen. Her har Birgitte og 
Villy Nielsen etableret et lukket system, 
som genbruger det samme vand mange 
gange. Det sparer tusindvis af liter vand 
hver dag. Til gengæld kræver det afkøling, 
som koster energi. De to plastfabrikanter 
kunne godt tænke sig at udnytte over
skudsvarmen fra køleanlægget til gavn for 
lokalsamfundet, men det er kompliceret at 
få tilladelser, så den dyre varme kommer 
indtil videre kun gråspurvene til gavn.

Ingen Podeplast i verdenshavene
Plast er et olieprodukt, og Birgitte og Villy 
Nielsen hører tit folk tale om de gigantiske 
plastøer, som forurener verdenshavene.

– Der melder vi hus forbi. Vi smider ikke 
noget i naturen, og vores produkter en-
der ikke i en plastø, siger Villy Nielsen.

Han tilføjer, at olien er på vej ud. Virksom
heder og forskere bruger mange penge og 
mandetimer på at udvikle biologisk plast, 
og de første produkter er på markedet. 
LEGO, hvor Villy Nielsen var ansat, indtil 
han blev selvstændig, vil omlægge hele sit 
sortiment til biologisk plast. Det kommer 
også til Lyne på et tidspunkt.

– Vi kan køre med det i morgen, hvis 
vores kunder vil betale for det. Lige 
nu er det meget dyrere, så det er ikke 
realistisk, men det vinder frem, og pri-
serne bliver sikkert lavere med tiden, 
vurderer Villy Nielsen.

Indtil da står den på genbrug i Lyne.  n

Podeplast producerer tusindvis 
af dutter hver dag

Podeplast leverer specialprodukter til virksomheder.

Seks maskiner spytter 
platstikdutter ud dagen lang. 
Her er det låg til paprør.

Beskyttelseshjørnerne til bordplader  
er af 100 pct. genbrugsplast.

Granulatet i kassen, som Villy  
Nielsen viser frem, er et rent  
dansk genbrugsmateriale.

Hardy Daa Jensen sorterer 
hjemmefra for at spare tid.

Niels Olesen må aflevere 
den gamle presenning som 
brændbart, da der er jord  
og fugt på den.

John Elkjær afleverer sin mors gamle 
stol, som andre kan få glæde af.

Sorteringseksperter 
i Videbæk

PLAST
Du kan aflevere 3 typer plast på genbrugs
pladsen:
Folie – det rene, bløde plast, som beskytter 
materialer.
PVC – for eksempel nedløbsrør.
Plast – alt andet, for eksempel rene bøtter.

ISOLERING
Stenulden kan genbruges, mens glasuld ikke 
kan. Det skal til deponi.

PORCELÆN
Porcelæn har sin egen container. Drikkeglas 
er ikke porcelæn. 

POTTEPLANTER
Planten er til haveaffald. Potten er enten 
plast eller keramik/porcelæn.

PIZZABAKKER OG ÆGGEBAKKER
Kan desværre ikke genbruges. Der kan være 
bakterier i, så de skal afleveres til restaffald.

Containerne står på rad og række klar til at 
tage imod sorteret affald fra folk i Videbæk 
og omegn. Alt ser nydeligt ud sådan en 
onsdag middag, næsten som om det ikke 
bliver brugt. Så kommer den første bil, så 
én til og snart er der fem biler på pladsen.

Men der er stadig lige ryddeligt. Folk holder 
orden på genbrugspladsen. Vi går hen og 
spørger, og det viser sig at være rigtige 
stamkunder, der er dukket op.

Sortér hjemmefra
Hardy Daa Jensen fra Videbæk har lidt af 
hvert i bilen. Det ligger i klare sække, og 
han går i rask tempo hen til de forskellige 
containere.

– Jeg sorterer altid hjemmefra. Så er 
det meget nemmere at læsse af herude. 
Jeg har set nogen, der farer forvirret 
rundt. For mig tager det højst fem mi-
nutter at aflevere tingene her, og så 
er det i orden, konstaterer en tilfreds 
Hardy Daa Jensen.

John Elkjær fra Rimmerhus kommer med 
en brugbar lænestol, som kommer i con
taineren til genbrug.

– Det er min mors gamle stol. Den er 
for god til at smide ud, så jeg håber, at 
andre kan få glæde af den, siger han.

Han kommer jævnligt på pladsen med alt 
fra haveaffald til pap, brændbart, metal 
og større ting. Han er ikke verdensmester 
i sortering, men spørger gerne personalet 
på pladsen, hvis han er i tvivl. Så får han 
hurtig hjælp.

Flinke folk på pladsen
Det samme mener Niels Olesen fra Egeris, 
som står og makker med nogle gamle 
våde presenninger, der desværre ikke kan 
genbruges.

– Da pladsen startede, følte vi os som 
forbrydere, når vi kom her, men det 
har forandret sig. Nu er pladsfolkene 
så f linke og rare. Når vi taler pænt 
til hinanden, går det hele så nemt, 
smiler Niels Olesen.

Da han kom med presenningerne, spurgte 
han straks John B. Pedersen på pladsen, 
hvordan de skulle afleveres. De havde lig
get på en brændestabel gennem mange år 
og var fugtige og fyldt med jord og kunne 
ikke genbruges. Så det var i containeren til 
brændbart. Ellers skal presenninger afleve
res som plast. n

STAMKUNDER PÅ 
GENBRUGSPLADSEN

FEM AF DE SVÆRE 
Her er 5 af de svære fra genbrugspladserne

GENBRUG ER 
BILLIGST I LYNE

ER DU I 
TVIVL?

Spørg 
pladsmanden :-)



HVILKEN 
TYPE ER DU?

Sortering starter i hjemmet. 
Her får  du fire fif til et nemt 

genbrugssystem derhjemme. Er 
du til design, orden eller det 

hjemmestrikkede.

DESIGN
Pedalspandene er eksklusive og 
kan stå fremme på et synligt 
sted og opfordre til sortering. 
Klar pose i - så er du klar til 
miljøstation eller genbrugsplads.

HJEMMELAVET
En spand, en bøtte, en kurv, en pose, eller 
hvad du nu har. Det er nemt at overskue 
og koster nærmest ingenting.

ORDEN
Seks spande fra byggemarkedet i kælderen 
eller udhuset. Billigt, nemt og funktionelt.

KOMBI
Spande med vippelåg er både pæne, 
praktiske og rimelige i pris. Du kan 
stable dem, så du kan sortere meget 
på lidt plads.

©
 t

an
ke

ga
ng

.d
k 

  7
0

12
 4

41
2 

  0
6

/2
0

17

Affaldsmængden for en almindelig familie er i gennemsnit  
1.291 kg pr. år. Heraf 89 kg glas, 130 kg metal og dåser, 162 kg papir, 
35 kg pap og 62 kg plast.


