ROAF-toppen: – Folk må skjerpe seg!

IKKE FORNØYD: ROAF-direktør Synnøve Bjørke og Adrian Eriksen må konstatere at det er
langt mellom de grønne posene i søppelberget. Foto: Kjell Aasum
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Folk på Nedre Romerike må bli flinkere til å sortere avfallet sitt. – 57 prosent av
matavfallet havner i restavfallet. Husk å bruke de grønne posene, ber adm. direktør
Synnøve Bjørke.
ROAF-direktør Synnøve Bjørke får bekreftet at den negative utviklingen, når hun inviterer
Romerikes Blad til å følge avfallssorteringen i anlegget på Berger.
Ved synet av det store søppelberget som nettopp er ankommet utbryter hun:
– Nei, her er det altfor få grønne poser å se. Matavfallet går til produksjon av biogass og
biogjødsel. For storsamfunnet er det altså svært viktig at folk tar kildesorteringen på
alvor.
En liten stikkprøve forteller at det er lagt matavfall i flere vanlige handleposer, poser som
skal brukes til restavfall.

Var flinkere før
Denne høsten er det fem og et halvt år siden Roaf innførte kildesortering av matavfall på
Nedre Romerike.
– De første årene var folk langt flinkere. Nå er det virkelig på sin plass å be folk om å
jobbe med saken.
93 prosent av de spurte i en undersøkelse mener de er flinke til å kildesortere, men 55
prosent av disse innrømmer at de kunne blitt bedre.

– Hovedårsaken til at mange ikke kildesorterer er rett og slett at de ikke gidder. 42
prosent svarer også nettopp det.

Økte utgifter
Da grønne poser kom i bruk i 2014, ble det naturlig nok gitt god informasjon, men med
årene har en stadig større del av matavfallet blitt blandet.
– Vi ber folk om å endre holdninger og skjerpe jobben som må gjøres i hjemmet.
Matavfall som kastes i restavfallet griser til maskiner og utstyr i ettersorteringsanlegget,
noe som øker behovet for renhold, vedlikehold og reparasjoner.
– Det fører igjen til økte driftskostnader, og Roaf må i neste omgang kreve bedre betalt
for å betjene sine 200.000 innbyggere fordelt på 90.000 husstander i 10 kommuner.

Miljødugnad
ROAFs kommunikasjonssjef Line Lønseth Malmo ønsker seg mindre sløsing med mat.
En norsk gjennomsnittsfamilie kaster fullt spiselig mat for 37.000 kroner i søpla hvert
eneste år.
– Det er snakk om 73 kilo per nordmenn, et skremmende høyt tall. Her har vi også et
stort forbedringspotensial.
Utviklingen på avfallshåndtering går sin gang. EUs krav er 50 prosent ombruk og
materialgjenvinning innen utgangen av 2020.
– Vi blir mer og mer avhengige av at innbyggerne blir med på miljødugnader.

KAMPANJE: Kommunikasjonssjef Line Lønseth Malmo (t.v.) og adm. direktør
Synnøve Bjørke har et hovedbudskap til husholdningene: Husk å kaste
matavfallet i grønn pose. Foto: Kjell Aasum

TRAVLE DAGER: Fabrikksjef Thomas Nguyen forteller at det må brukes utallige
timer i løpet av ei arbeidsuke på ekstra rengjøring fordi forbrukerne blander
matavfall og restavfall. Foto: Kjell Aasum
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Roaf henstiller folk om å bli flinkere til å legge alt matavfall i grønn pose.
Matavfall kan være kjøttrester og bein, fisk, skalldyr, bakverk, skrell, skrotter, frukt,
grønnsaker, eggeskall, teposer, kaffegrut og filter, mindre mengder tilgriset
tørkepapir og servietter og nøtteskall.
Restavfall er for eksempel potteplanter og blomster, stearinlys, sneiper og snus,
kaffekapsler, bleier, avkjølt aske og grillkull. Emballasje i plast og små plastflasker
kan også legges i vanlig handlepose.
Papp, papir og kartong omfatter aviser, reklame, blader, bøker, melke- og
juicekartonger, tomme tørke- og doruller, konvolutter og diverse matkartonger.
Andre typer avfall skal kundene selv bringe til gjenvinningsstasjon eller returpunkt.

