Mariagerfjord Kommune – Tilsynskampagne 2016
Miljøafdelingen i Mariagerfjord Kommune har i efteråret 2016 afviklet tilsynskampagner på landbrug og
virksomheder.
Landbrugs- og virksomhedsgruppen gennemførte en tilsynskampagne på landbrug og autoværksteder, hvor
temaet var bedre kildesortering af pap, papir, plast og metal.

Annoncering af tilsynskampagne
Miljøafdelingen annoncerede den planlagte tilsynskampagne i lokale ugeaviser (bilag 1) og på Mariagerfjord
Kommunens hjemmeside. Derudover blev tilsynskampagnen inden gennemførslen varslet i et brev til de
valgte landbrug og virksomheder. Varslingsbrevet blev sendt som digitalpost til de valgte landbrug og virksomheder.

Valg af kampagne
Miljøafdelingen har i 2016 valgt at køre en fælles kampagne for kommunens landbrug og virksomheder, da
Mariagerfjord Kommune i efteråret 2015 udrullede kildesortering ved husstandene. Denne fokus på kildesorteret affald hos private, gav naturligt anledning til et udvidet fokus omkring kildesortering af affald på
landbrug og virksomheder.
Ved tilsynet vil folderen ”Sådan sortere I virksomhedens affald” blive udleveret og gennemgået med fokus
på, at der er tale om en vejledning til bedre kildesortering på den enkelte virksomhed.

Formålet med tilsynskampagnen
Formålet med tilsynskampagnen har været at hjælpe landbrug og autoværksteder til at øge genanvendelsen af de genanvendelige affaldsfraktioner.

Afvikling og erfaring med tilsynskampagnen
Tilsynskampagnen er afviklet hos 12 virksomheder (autoværksteder) og 10 landbrug.
Ingen af de besøgte virksomheder havde kendskab til at der blev kørt kampagne. Kampagnen har været
annonceret i lokale aviser og på kommunens hjemmeside.
Største delen af de besøgte virksomheder, har et kendskab til at det er lovpligtigt at sortere genanvendeligt
affald fra.
Af de fraktioner som kampagnen havde fokus på, sorterer mange af autoværkstederne allerede pap. Da
mange af deres varer kommer indpakket i pap. Flere havde sorteret metal, og gjorde det stadig i mindre
omfang. Denne fraktion er blevet mindre gennem årene, i takt med bil industrien har ændret sig.
Problemet med plasten fra bil industrien er at den er krydsbundet, hvilket vil sige, at der er iblandet andre
materialer, hvilket gør at det ikke er muligt at genanvende plasten.

På landbrug er det primært plastdunke og blød plast samt metal der udsorteres.

Gennemgangen af ”Sådan sortere I virksomhedens affald” havde fokus på, at det var informationsmateriale
og lavet som hjælp til selvhjælp i forbindelse med, at alle virksomhederne med meget få midler og mindre
adfærdsændringer kan udsortere større mængder affald til genanvendelse.
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Bilag 1
Avis annonce med tilsynskampagne 2016.

