GENBRUG PAPIR
Så sparer vi på energien sammen

Sådan...
...papir skal til genbrug!
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Rundt om papiret
Papiraffald

1.
I gennemsnit smider en husstand i
Horsens Kommune 168 kg pap og
papir ud om året.

2.
Papiraffald skal du lægge i
affaldsbeholderen til papir.

Papiraffald

6.
Nu er papiret klar
til at blive brugt igen
- og kan havne i
din postkasse
som f.eks. reklamer
eller aviser.

PAPIRFABRIKKEN
Papiraffald

PAPIRFABRIKKEN

PAPIRFABRIKKEN

5.
Så bliver papiret hældt
ud på store net, bleget
lyst og til sidst bliver
det tørret.

3.
Alt det indsamlede papir
bliver kørt til en fabrik.

4.
På fabrikken starter man
med at vaske papiret.

Genbrug - det er ren logik
Spar på papiret!
Vi bruger rigtig meget papir i Danmark. Vi kan selvfølgelig
ikke helt undvære papir i hverdagen, men der er mange
måder, hvor vi kan spare på papiret. Her er nogle råd til,
hvordan man spare papir:
• Brug fejlprint som kladdepapir
• Skriv, kopier og print på begge sider af papiret
• Læs mails og andet på computeren, så sparer du papir
til print
• Få dine forældre til at sige: ”Nej tak til reklamer”.
Så sparer man mange kg affald om ugen
• Brug en klud til at tørre op på bordet i stedet for
køkkenrulle

Energi- og vandforbrug ved
fremstilling af papir
Nyt papir

Genbrugspapir

Hver gang vi sparer papir, sparer vi også på råstoffer.
Råstoffer til fremstilling af papir er både træ, kemikalier,
energi og vand.
Papir kan genanvendes syv til ti gange, inden fibrene i
papiret er slidt op.
Ved at genbruge papiret igen og igen kan vi spare en
masse træ, energi, vand og kemikalier. Det kræver nemlig
meget mindre vand, energi og kemikalier at lave nyt papir
af papir, der allerede har været brugt, end hvis man laver
papir af træ.

Følgende spørgsmål knytter sig til genbrug af papir
Spørgsmål:

1.

På et år smider en husstand 168 kg papir og pap ud.
Hvor mange kg papir og pap smider hver husstand ud om
ugen?

2.

I et parcelhus bruger man strøm svarende til 4.000 kWh/året.
Hvor mange kWh er det om ugen?

3.

Når vi genbruger 1 kg papir, sparer vi 4,5 kWh. Hvor mange kg
papir skal du aflevere til genbrug for at spare strøm svarende til
et parcelhus i en uge?

4.

Hvis vi genanvender 1.000 kg papir, sparer vi 17 træer for at
blive fældet. Hvor mange træer sparer vi for at blive fældet, hvis
en husstand afleverer alle sine 168 kg papir til genanvendelse?

5.

Papir er mange ting. Her er to slags papir, som kan genbruges
– skriv selv fire andre:
Aviser
Reklamer

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76 29 26 56
Telefax: 76 29 27 40
teknikogmiljo@horsens.dk
www.horsenskommune.dk

KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ

