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Renosyd er et § 60-selskab, der håndterer alt affald for Odder og 
Skanderborg Kommuner, som ejer selskabet. 

Formålsparagraffen i Renosyds vedtægter beskriver, hvilke opgaver 
der er kompetenceoverdraget fra ejerne til selskabet. Ejerpolitikken  
beskriver, hvordan byrådene ønsker, at Renosyd skal udføre  
opgaverne. 

Ejerpolitikken er gældende for perioden 2018 – 2021, således at  
politikken tages op til revision af de siddende byråd forud for  
Kommunalvalget i 2021. 

Med henblik på at skabe forankring af ejerpolitikken og skabe  
sammenhæng til Renosyds virke, har bestyrelsen og direktionen i 
Renosyd været inddraget i arbejdet med ejerpolitikken.

Ejerpolitikken er godkendt i Odder byråd den 26. november 2018 og i  
Skanderborg byråd den 28. november 2018.

Indledning
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Renosyd har en vision om at forandre affald til værdi for fremtiden. 
Jordkloden er i centrum i Renosyds vision, fordi Renosyd gennem 
arbejdet med affald og energi, ønsker at bidrage til en bæredygtig 
verden. 

Bæredygtigheden skabes gennem Renosyds aktiviteter med genbrug 
(Affald er værdi for andre), genanvendelse og energiudnyttelse  
(Affald kan forandres), fokus på økonomi og miljø (Affald driver 
forandring) og fokus på mennesker (Affald forandrer).

Gennem strategien ”Fra affald til værdi” sætter Renosyd kunden og 
kerneopgaven i centrum, og gennem driften skabes kundeoplevelser 
med fokus på rammer, processer og mennesker. Renosyd engagerer 
og samarbejder med kunderne ved at lytte og være i dialog med  
omverdenen. 
 

Renosyds vision  
og strategi
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Byrådene i de to ejerkommuner ønsker at udøve aktivt ejerskab i forhold til 
Renosyd. Gennem ejerpolitikken fastlægges byrådenes vision for Renosyd, 
samt tre strategispor og en række overordnede mål, som byrådene ønsker 
udmøntet i perioden. 

Formålet med ejerpolitikken er at sikre varetagelsen af ejerkommunernes 
interesser i Renosyd, samt sikre sammenhæng mellem kommunernes poli-
tikker, strategier, planer, samt Renosyds vision, strategier, den daglige drift 
og virksomhedens udvikling.

Formålet med ejerpolitikken er endvidere at give Renosyd et klart mandat 
for at udføre sit virke. Opstår der tvivl, bør Renosyds bestyrelse afklare sit 
mandat ift. de to byråd.

Kommunernes fælles Affaldsplan 2019 – 2022 og Renosyds virksomheds-
plan udmønter ejerpolitikkens visioner og strategiske spor. 

Formål med ejerpolitikken

EJER
(Byråd)

DIREKTION

BESTYRELSE

Byrådene godkender kommunernes fælles affaldsplan,  
som udarbejdes af udvalg og bestyrelse. 
 
Bestyrelsen udarbejder og godkender Renosyds vision,  
strategi og virksomhedsplan.
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Byrådenes vision er, at Renosyd gennem sit virke bidrager til opfyldelsen af FN’s 
verdensmål for en bæredygtig udvikling, og at Renosyd understøtter ambition-
erne om udvikling af den cirkulære økonomi. 

Byrådene ønsker, at Renosyd videreudvikler virksomhedens strategi om at gøre 
affald til værdi, så bæredygtigheden i Renosyds aktiviteter skabes ved en  
balanceret indsats på økonomiske, miljømæssige samt lokale og sociale forhold.

Renosyds kerneopgaver skal udvikles sammen med borgerne, så borgerne oplever, 
at de er en del af værdikæden. Udviklingen fra traditionel driftsorganisation til 
en forretningsorienteret virksomhed, skal fortsætte, så Renosyd vil kunne stå 
stærkt i et fremtidigt liberalt marked. 

Renosyds værdiskabelse må gerne gøre borgerne stolte af at bo i Skanderborg  
og Odder kommuner.

Byrådenes vision
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Renosyd varetager affaldsindsamlinge og affaldsbehandling, der er  
kerneaktiviteter i virksomheden. 

Affaldsindsamlingen skal sikre effektiv indsamling af affaldet fra 34.000 private 
husstande, 3.000 virksomheder og en lang række offentlige institutioner.  
Renosyd tilbyder mindst 25 forskellige  løsninger, som på hver deres måde skal 
medvirke til effektiv  indsamling og transport af kundernes affald til rette  
behandlingssted.

Affaldsbehandlingen skal sikre, at ressourcer i affaldet  udnyttes bedst muligt 
og at evt. skadelige miljøpåvirkninger  mindskes mest muligt. Ressourceudnyt-
telsen afspejles i affaldshierarkiet, der er en af grundstenene i både  europæisk 
og dansk miljølovgivning. 

Når affaldsbehandlingen skal vurderes ift. affaldshierakiet, er genbrug, den 
første mulighed, der skal vurderes. Hvis affaldet ikke direkte kan genbruges, skal 
det vurderes, om det kan genanvendes. Derefter om det kan  energiudnyttes ved 
forbrænding. Som en sidste udvej, sendes affaldet på deponi, hvis der ikke kan 
ske en udnyttelse  af ressourcerne gennem en af de andre behandlingsformer.

Strategispor 1
Renosyds kerneopgave “Vi tilpasser 

løsningerne 
til borgerne

“Vi holder øje med  
trends og med  

fremtiden
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OVERORDNEDE MÅL 
Byrådet ønsker
at Renosyd designer og leverer serviceydelser, som opfylder 
kundernes behov i en fornuftig balance mellem pris og service. 
Ydelserne udvikles gennem dialog med privat- og erhvervskunder, 
samt de offentlige institutioner.

at Renosyd engagerer og involverer borgerne, og herigennem arbejder 
målrettet på at opfylde lokale, nationale og EU-målsætninger på 
miljø- og klimaområdet.

at Renosyd bidrager til den sociale og lokale værdiskabelse, der bl.a. 
ligger i at skabe lokale arbejdspladser og bidrage til det rummelige 
arbejdsmarked.Vi holder øje med  

trends og med  
fremtiden
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Regeringen har i september 2018 formuleret en strategi for cirkulær økonomi, der handler 
om at gøre økonomisk vækst bæredygtig. Det vil sige at bruge naturressourcer og designe 
produkter på en måde, så råvarer, der er udvundet, bruges så fornuftigt og så mange gange 
som muligt. En omstilling til cirkulær økonomi rummer ikke kun et stort potentiale for 
miljøet, men også for danske virksomheders konkurrenceevne, skriver regeringen.

Den cirkulære værdikæde har hverken en begyndelse eller en afslutning. De tre led i 
værdikæden hænger sammen, og der er behov for, at både myndigheder, virksomheder og 
borgere samarbejder, så cirklen ikke brydes. 

Renosyds kerneopgaver spiller ind i alle led i den cirkulære værdikæde.

Strategispor 2
Cirkulær økonomi

“Vi hjælper  
borgerne med at  

reparere deres ting “Vi skaber  
værdi sammen med 

virksomheder
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OVERORDNEDE MÅL 
Byrådet ønsker
at Renosyd har fokus på, at ejerkommunerne skal fremstå som det 
gode eksempel ift. affaldssortering på skoler og institutioner, og at 
børn og unge involveres og motiveres til genanvendelse.

at Renosyd samarbejder med ejerkommunerne for et øget genbrug 
af affald og at levetiden for produkter øges, inden de bliver til affald, 
f.eks. gennem etablering af reparationsværksteder som socialøkono-
misk virksomhed.

at Renosyd, i samarbejde med ejerkommunerne, skaber rammer, der 
understøtter det  lokale erhvervslivs ønsker om cirkulær økonomi og 
bæredygtighed, f.eks. i forhold til genbrug af byggematerialer.

at Renosyd har udsyn, viser vejen, og i relevant omfang deltager i ud-
viklingsprojekter med borgere, erhvervsvirksomheder og interesse- 
organisationer med henblik på at sikre bæredygtig forbrug og 
produktion.
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Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi reducerer vores fodaftryk på  
naturen. Vi skal ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. 
Hverken kommunerne eller Renosyd kan skabe den bæredygtige udvikling alene. Borgerne 
og virksomhederne er en del af løsningen. 

Det skal give mening for borgere og virksomheder at være med, og de skal kunne se resul-
taterne af deres indsats. Det er derfor en væsentlig opgave for Renosyd at øge kendskabet 
til, hvorfor og hvordan vi skal sortere affald, hvordan vi kan forebygge affald, og hvordan vi 
kan genbruge og udvikle et bæredygtigt forbrug. Renosyds kommunikation og formidlings-
indsats skal påvirke holdninger og føre til ændrede handlinger.

Byrådene ønsker, at Renosyd skal være en aktiv partner i lokalsamfundene, hvor affalds-
håndteringen er ”midlet” til at opnå stærke lokale fællesskaber. Gennem netværk og  
samarbejde skal Renosyd bidrage til realiseringen af ejerkommunernes udviklingspolitikker 
og – strategier, der peger på bl.a. lokale fællesskaber, demokrati og borgerinddragelse, børn 
og unge, partnerskaber med borgere og virksomheder, erhvervspolitik, cirkulære kommuner 
mv.

Strategispor 3
Vi er fælles om løsningen

“Vi kommunikerer  
til borgerne på den 

rigtige måde

“Vi belønner korrekt 
affaldssortering
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OVERORDNEDE MÅL 
Byrådet ønsker
at Renosyd kommunikerer, så det giver mening for borgere og virk-
somheder at sortere affald. Renosyd skal have en tydelig profil  
lokalt, så kendskabsgraden til Renosyds aktiviteter øges. Kend-
skabet skal føre til involvering, omsættes til handlinger og ændret 
adfærd.

at Renosyd bidrager til udviklingen af lokale fællesskaber, gennem 
netværk og samarbejde med virksomheder, boligforeninger, grund-
ejerforeninger, lokalråd, frivillige organisationer, landsbysamfund, 
skoler og institutioner mv. for derigennem at igangsætte eller facili-
tere initiativer, der understøtter bæredygtighed og klimatiltag.
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Brancheforeningerne i forsyningssektoren udgav i 2017 et KODEKS for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. 
Med ejerpolitikken, følger byrådene anbefalingerne om at udøve aktivt ejerskab og fastlægge retningslinier for kommuni- 
kation og samspil mellem ejer, bestyrelse og direktion.

Samspil mellem Byråd og Renosyd 

Niveau Samspil

Politisk Byråd og bestyrelse udarbejder ejerpolitik
Fagtekniske udvalg og bestyrelse udarbejder 
affaldsplan og mødes 2 gange i perioden 
for at drøfte samarbejdet og aktuelle af-
faldsfaglige emner, og evt. tage på studietur 
sammen.

Direktion Direktører har en løbende dialog, planlæg-
ger og gennemfører politiske fællesmøder, 
workshops mv.

Ledelse Chefer og ledere udgør en styregruppe for 
udarbejdelse og implementering af affalds-
plan, samt opfølgning på affaldsplanen

Teknisk Medarbejdere og sagsbehandlere har løbende 
dialog ift. den daglige drift. 

År Aktivitet

2018 Udarbejdelse og godkendelse af ejerpolitik. 
Udarbejdelse af Affaldsplan.
Workshop eller studietur.

2019 Godkendelse af Affaldsplan.
Revision af Renosyds vision og strategi.

2020 Workshop eller studietur.

2021 Revision af ejerpolitik.
Evaluering og rammer for ny Affaldsplan. 
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Planhieraki

Udarbejder og godkender Planer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Byråd og udvalg Ejerpolitik

Bestyrelse Renosyds vision og strategi

Byråd, udvalg og bestyrelse Affaldsplan 2019-2022 Udarbejde Høring og 
godkende

Byråd, udvalg og bestyrelse Affaldsplan 2023-2026 Udarbejde Høring og 
godkende

Bestyrelse Renosyds virksomhedsplan

 

Byråd, udvalg, bestyrelse og direktion reviderer, udarbejder og godkender en række planer i et fastlagt 
årshjul gennem en byrådsperiode:

Ejerpolitik med vision, strategispor og overordnede mål revideres hvert 4. år
Renosyds vision og strategi revideres hvert 4. år
Affaldsplan med politiske målsætninger, temaer og indsatser udarbejdes for 4 år ad gangen
Renosyds virksomhedsplan med mål, aktiviteter og budgetter udarbejdes hvert år

EJER
(Byråd)

DIREKTION

BESTYRELSE



Fælleden
Skanderborg Fælled 1,  
8660 Skanderborg

Telefon 8794 7000

Odder Rådhus
Rådhusgade 3
8300 Odder

Telefon 8780 3333


