
 

 

Faktaark for system med optisk posesortering 

Systemet er udbredt i Norge og Sverige og benyttes bl.a. i Oslo, Linköping og 

Eskilstuna. Vejle Kommune har brugt det til restaffald og bioaffald frem til 2015. 

(Her blev reglerne for behandling af genanvendeligt erhvervsaffald liberaliseret, så 

det kommunale anlæg ikke længere kunne løbe rundt økonomisk). 

 

 Fordele Ulemper 

 Genanvendelsesprocent 
 2018: 43,5 %  
 Mål: 2022 50 % 
 Mål: 2025 55 % 

 Systemet forventes at nå en    
genanvendelsesprocent på 50,4 % 

Service  

Der sorteres i 6 fraktioner 

i en beholder.  

 

Man kan printe 

sorteringsvejledning på 

poserne på forskellige sprog 

til turister i sommerhuse. 

 
 

 

Der skal bindes 

dobbeltknude på 

poserne, for at holde 

dem lukkede ved 

sortering på 

anlægget. 

 

Pap skal afleveres på 

mini-GBS eller GBS 



 

 

I hjemmet Poserne giver et naturligt 

system til sortering i 

hjemmet. 

 
Det er hygiejnisk at kunne 

lukke affaldet inde i en 

pose. 

 
Man skal kun huske at stille 

én spand ud til tømning 5 m 

fra skel. 

Der skal sorteres i 7 

fraktioner indendørs. 

Spandene Husstanden kan nøjes med 

én spand. Selvom man 

udvider systemet med flere 

typer affald, bevarer man 

den ene spand. 

 

Spanden er billig at købe og 

vedligeholde. Færre 

udgifter til spande. 

 

Minimum antal spande 

ved husstanden (hvis 

der skal sorteres 

restaffald, madaffald, 

plast, papir, pap og 

metal). 

De eksisterende beholdere til restaffald, kan i nogle 
tilfælde være tilstrækkeligt.  
Men det forventes, at der er behov for 240 liter 
beholder ved 14-dages tømning. 

Tømning og kørsel Antallet af tømninger/husstand vil blive reduceret fra 
52 til 26 om året.  

Belastning af veje Vil halvere kørslen med skraldebiler ift. nu. 

Fleksibilitet ift. 

fremtiden 

Systemet kan nemt udvides 

med en ny affaldstype ved 

at udlevere en ny farve 

pose og sætte en ekstra 

afslager på anlægget. 

Bygningen til anlægget 

bør fra starten skaleres til 

at kunne rumme en 

udvidelse for at undgå 

unødige ekstra 

omkostninger i fremtiden. 



 

 

Plast-forbrug En husstand (villa) vil bruge ca. 2,4 kilo plastposer om 

året til genanvendeligt affald og ca. 0,8 kg. Plastposer til 

bioaffald. 

Herudover benyttes en spand på ca. 14 kg, der holder i 

10 år. 

Årligt plast-forbrug i alt: 4,6 kg. 
 

 


