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Fra losseplads til Værdipark
Historien om Renosyd starter ude på
Oddervej i Skårup. Her var lossepladsen.
Inden Renosyd blev etableret smed kunderne deres affald i et hul. I 1983 byggede
Renosyd et affaldsenergianlæg, og i 1989
fik Renosyd sine første genbrugspladser,
så nu kunne man begynde at håndtere
affald mere bæredygtigt.

Fra affald til værdi
I Renosyd har vi de sidste 10 år sagt ”fra
affald til værdi”, da vi tror på, at der er
værdi i alt det, der kasseres og smides
ud, når bare vi hjælpes ad med at sortere,
indsamle og behandle det rigtigt.
Vi tror på, at økonomisk vækst kan gøres
bæredygtigt, hvor affald forebygges,
produkter genbruges, og materialer genanvendes. Ambitionen er derfor at vende
den nuværende negative udvikling og
reducere affaldsmængderne og få mere
værdi ud af affaldet.

I dag har vi deponi i Skårup, og det er
endestation for de materialer, som ikke
kan genanvendes eller energiudnyttes,
bl.a. pga. farligt indhold. Knap 1% af alt
det affald, vi indsamler, ender her. For 40
år siden var det det hele.
Vi har bygget fremtidens genbrugsplads,
Værdiparken i Skanderborg, og i det nye
år får Ry også en Værdipark. Målet er at
opnå mere og bedre sortering. For os er
Værdiparker som fremtidens genbrugspladser en del af løsningen.

Smid det væk VIDERE
Fra flaske til taske
I dag har vi fokus på at
genbruge og genanvende
mest muligt. Hele 62%
af alt det indsamlede
affald blev i 2018 sendt til
genanvendelse. Derudover
har genbrug fået en særlig
plads i vores forretning.
Vores genbrugsbutik Værdicentralen fyldte 5 år i år, og
har udvidet både lokaler og
snart også åbningstider.
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For 40 år siden havde vi
hverken genbrugspladser
eller husstandsindsamling
af plast. I dag indsamler vi
ca. 550 ton plast på vores
fem genbrugspladser, og ca.
250 ton emballageplast ude
ved kunden.
Genanvendelsen stiger og
stiger, men vi er ikke færdige. Vi fortsætter med at
hæve ambitionerne, for der
er stadig rum for forbedring.

Nils Jørgen (fra Skanderborg)
og Liva (fra Ry) sidder hos
Renosyd på Norgesvej i
Skanderborg og får en snak
om affald gennem 40 år.
Mødelokalet er møbleret
med genbrugsartikler fra
Renosyds genbrugsbutik
Værdicentralen.
Se Nils Jørgen og Liva i en
film om affald, Renosyd,
genbrug og meget mere:
www.renosyd.dk/40år

Fra løftet pegefinger til fælles mål
Affaldssortering er ikke længere en opgave, der kun betyder noget for
affaldsselskaberne. Nej i dag er vi fælles om løsningen, og alle har et
ansvar for, at vores ressourcer bruges bedst muligt.
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