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OPI-PROJEKT 

Øget ressourceeffektivitet i affaldssystemet på Bornholm 

(Cleantech TIPP) 
 
 

Referat af møde 4 med Fugato  
Dato: 0611 2017 
 
Deltagere:  
Fugato: William Koch og Hanne Nisbeth 
Bofa: Jens Hjul-Nielsen, Cæsar Funch Jensen, Henrik Larsen og Mette Butzbach 
 
Mødet afholdes efter ønske fra Fugato, for at gennemgå fordele og ulemper i forhold til Bofas udmelding 
om den foretrukne model med papir/papir for pose og sæk.  
 
Fugato har spurgt sine folk om deres erfaringer med papirsække, som senest blev anvendt på Bornholm i 
1990’erne. 

 Umiddelbart var der store problemer med gennemblødning af sække, både i forhold til de sække 
som var i stativer og indeholdt meget vådt affald, og de sække som sættes ud på gaden af 
beboerne og som det f.eks. regner på en hel nat. Typisk gik bunden ud af hver 15-20 sæk og hver 5-
6 sæk havde tydelige våde plamager, der gjorde at den skulle håndteres mere forsigtigt.  

 Papirsækken forventes at være mere resistent i forhold til stikskader end plastiksækken er.  

 Der var en vintersæk og en sommersæk. Sommersækken var af ren papir, men vintersækken havde 
en plastik foring.  

 Papirsækken er anderledes at håndtere for skraldemanden og mindre arbejdsmiljøvenlig.  

 Papirsækken fylder mere og vejer mere end plastiksækken.  

 Vægtmæssigt vurderes det at det kan blive en udfordring at restaffaldssækken går fra 110 l til 120 l 
– det vil blive tungere for skraldemanden.  

 Der er mange adresser på Bornholm hvor det ikke er muligt at benytte kærre.  
 
Skraldefolkene foretrækker plastsække.  
 
Bofa vil undersøge hvilke erfaringer der er med de ”moderne” papirsække i Nykøbing Mors og Billund 
Kommuner. Blandt andet i forhold til gennemblødning mv. Plastforing af sække skal også undersøges. 
 
Endvidere blev forskellige løsninger drøftet i forhold til nye miljøstativer. Fugato taler for nye stativer til alle 
husstandsindsamlede fraktioner, dette vil forbedre arbejdsmiljøet for deres folk og være en forskønnelse 
hos borgeren, frem for en lappeløsning med tilføjelse af et enkelt stativ til KOD.  
Bofa satser på udvikling af designprojektet i kontraktperioden og har ikke taget stilling til miljøstativer til 
KOD endnu. 


