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Gips Recycling deltager ikke i nedpløjning og
udspredning af affald på landbrugsjord
Medierne har omtalt en sag vedrørende fund af store mængder affald spredt og nedpløjet på en mark
tilhørende Overgaard Gods i Jylland. Godset har et miljøgodkendt komposteringsanlæg.
Overgaard Gods har – efter at have testet vores papir-rester i deres komposteringsproces – modtaget
dette biprodukt fra os for at bruge det som strukturmateriale i deres komposteringsproces. Vi har som
andre leverandører af materiale til kompostering betalt godset for denne behandling.
Som leverandør har vi overholdt, hvad vi skal ved at aflevere vores biprodukt til et godkendt anlæg
med miljøtilladelse. Hvis Overgaard Gods ikke som foreskrevet har brugt materialet i deres
kompostering, kan vi kun beklage dette. Det er ikke vores ansvar, at godset ikke gør, som de skal og
har tilladelse til.
Som følge af mediernes omtale af sagen, der rejser tvivl om, hvordan papirresten faktuelt er blevet
behandlet på Overgaard Gods, har vi straks stoppet leverancerne til godset og er gået i dialog med de
relevante myndigheder.
Miljørigtigt genbrug
Gips Recyclings to genbrugsfabrikker i Danmark er godkendte af myndighederne til at genanvende
gips. Der er tale om en grøn produktion af gipspulver. Ved at genanvende gammel gips spares de
naturlige råvarer. Det gipspulver, som kommer ud af genbrugsprocessen, er 99% så god som ny gips,
og for hvert ton genbrugsgips, vi fremstiller, spares importen af naturgips af en tilsvarende mængde
fra spanske miner 2.500 km fra Danmark . Vores løsning gavner således både miljøet og klimaet, og vi
har derfor vundet mange priser i Danmark og udlandet for det.
I den proces, som foregår ved fremstillingen af genbrugsgips, fremkommer – som en integreret del af
processen – et homogent biprodukt, som primært består af genbrugspapir. Dette biprodukt afhænder
vi udelukkende til miljøgodkendte anlæg med henblik på videre forarbejdning i overensstemmelse
med gældende regler.
Medierne har også rapporteret om fund af store mængder og høj koncentration af andet affald på
Overgaard Gods, herunder metaller og silikonetuber. I vores proces fjernes metaller systematisk fra
papir-resterne, og større emner kan slet ikke komme igennem vores anlæg.
Forurening af vores restpapir med andre materialer end dem der stammer fra gipsplader kan
forekomme i yderst begrænset omfang og udgør mindre end 1%. De omtalte fund af affald på en mark
ved Overgaard Gods kan vi derfor ikke genkende. Vi formoder, at vores restpapir må være blevet
blandet sammen med andet affald på stedet.
På vores hjemmeside www.gipsrecycling.dk kan man se vores tilladelse til at afsætte papir-resten til
godkendte anlæg. Desuden kan man se den miljøgodkendelse, som Overgaard Gods har vedrørende
sit komposteringsanlæg.
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