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Med henblik på at øge graden af genbrug åbnede 
Renosyd i 2015 genbrugsbutikken Værdicentralen. 
Værdicentralen sælger udelukkende varer, der er 
kommet ind som affald på Værdiparken i Skander-
borg eller genbrugspladsen i Galten. Det afleverede 
affald, udsættes for en affaldsbehandling i form af 
vurdering og rengøring, hvorefter varerne kan få nyt 
liv hos en glad køber.

Værdicentralen har som formål at gøre ”kagen stør-
re” for genbrug i Skanderborg og omegn, gennem at 
skabe øget fokus på mulighederne i genbrug. Derfor 
har Værdicentralen taget initiativ til etablering af 
samarbejdet ”SecondHandØstjylland”. I samarbej-
det kan alle, der arbejder med genbrug i området, 
blive optaget på en fællesliste og kort, der distri-
bueres ud via både Værdicentralens Facebook-side 
og i butikken. På denne måde kan kunder i Værdi-
centralen opdage nye steder, hvor de kan gøre gode 
genbrugskup.

Værdicentralen samarbejder tæt med jobcentre i 
både Skanderborg og Odder med henblik på at bidra-
ge til at skabe rammerne om et fleksibelt arbejds-
marked. Det har i praksis betydet at Værdicentralen 
er rammen for en lang række virksomhedspraktiker 
og afklaringsforløb, ligesom der er skabt 2 fleksjob. 

Værdicentralen samarbejder desuden målrettet 

med Kompetencecentret i Skanderborg med at bi-
drage til at få flygtninge i job, hvilket betyder at der 
i Værdicentralen gennem andet halvår af 2015 har 
været 17 flygtninge i integrationsforløb.

Værdicentralen nåede i 2015 en omsætning på knap 
en mio.kr., hvilket sparede miljøet for estimeret 100 
tons affald til deponi og forbrænding. Det er ambi-
tionen og forventningen, at Værdicentralen er øko-
nomisk selvfinansierende i 2017. 
   
Renosyds bestyrelse har i 2015 formuleret en ny vi-
sion for virksomheden og under overskriften: ”Vi vil 
forandre affald til værdi for fremtiden”. 

Visionen udstikker visionære sigtelinjer for de kom-
mende år og sætter fokus på virksomhedens ”triple-
bundlinie”, hvilket vil sige, at prioriteringer altid sker 
ud fra en afvejning af tre faktorer mod hinanden; 1) 
økonomi, 2) miljø/ressourcer/energi og 3) menne-
sker/interessenter/omverden.

Bestyrelsen har endvidere drøftet og revideret virk-
somhedens strategi ”Fra affald til værdi”. Der er 
fastlagt nye strategiske mål, der i de kommende år 
bl.a. sætter fokus på et stærkt strategisk fokus på 
samarbejde og udvikling af nye samarbejdsformer.

Værdicentralen
- forandrer affald til værdi og socialt ansvar

 Forord

Per S Sundberg
Miljøchef, Renosyd

Annemette Fuglsang
Direktør, Renosyd
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Ry

Galten

Hørning

Skanderborg

Odder

kator og derefter sendes til Miljøstyrelsen, 
der så fornyer vores EMAS-certifikat for det 
kommende år Med EMAS er der nu en eks-
tern instans som kontrollerer, at vi gør det, vi 
skriver. 

EMAS registreringen betyder, at Renosyd 
har opnået den ypperste blåstempling af 
indsatsen for det eksterne miljø, som en virk-
somhed kan få. Miljøredegørelsen erstatter 

herefter det lovpligtige grønne regnskab.
Denne miljøredegørelse er vores 12 EMAS 

redegørelse, og kan også ses på www.ren-
osyd.dk.

Beskrivelse af Renosyd
Renosyd i/s er et fælleskommunalt affalds-
selskab, som omfatter Skanderborg Kom-

Renosyd har et miljøansvar 
som virksomhed der beskæf-
tiger sig med affaldsindsam-
ling og –behandling. Vi arbej-
der løbende på at mindske de 
miljøpåvirkninger, vores akti-
viteter medfører. Blandt an-
det gennem en forebyggende 
indsats, der styres via vores 
miljøledelsesystem. 

Basisoplysninger

Vi blev miljøcertificeret efter den interna-
tionale standard ISO 14001 i 2003, og har 
hvert år besøg af DNV.GL, som kontrollerer, 
at miljøforholdene og vores indsats lever 
op til certifikatet. Miljøcertifikatet dækker 
alle Renosyds aktiviteter i forbindelse med 
administration, planlægning, håndtering 
og behandling af affald. Derudover fører de 
eksterne miljømyndigheder tilsyn med, at vi 
overholder vilkårene i vores miljøgodkendel-
ser.  

EMAS registrering i 2005
I 2005 opnåede vi registrering i EMAS. EMAS 
er en europæisk frivillig forordning om indfø-
ring af miljøledelse. Med EMAS registrerin-
gen har vi forpligtet os til at offentliggøre en 
årlig miljøredegørelse, hvor vi åbent beskriver 
vores væsentlige miljøforhold. Redegørelsen 
skal hvert år verificeres af en ekstern verifi-
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ORDENTLIGHED
RUMMELIGHED

MOTIVATION
ANSVAR

Vi skaber indbydende,
fleksible rammer

Vi har optimal driftVi gir god 
samvittighed 

Vi gør 
processen nem

Vi skaber 
kundeoplevelser

Vi kommunikerer 
på Renosydsk 

Vi kommer længere 
sammen med andre

Vi lytter og er i dialog 
med vores omverden

Fra affald til værdi
RENOSYD’S STRATEGI

Juni 2015

Administration, genbrug, forbrænding og affaldscentre:

Administration Værdicentralen
Kraftvarme-
anlægget

Affaldscenter 
Norgesvej

Affaldscenter 
Skårup

Vedslet 
Karteringsplads

Adresse
Norgesvej 13
8660 Skanderborg

Danmarksvej 11
8660 Skanderborg

Norgesvej 13
8660 Skanderborg

Norgesvej 4, 11 (1/4 af 
arealet er udlejet) og 13
8660 Skanderborg

Oddervej 75
8660 Skanderborg

Gl. Århusvej 50
8732 Hovedgård

Telefon 86 52 52 11 86 52 52 11 86 52 52 11 86 52 52 11

Fax 86 52 52 41 86 52 52 41 86 52 52 41 86 52 52 41

Website www.renosyd.dk

E-mail renosyd@renosyd.dk

CVR-nr. 13523584 13523584 13523584 13523584 13523584

P-nr. 1002939271 1002939271 1002939283

Distriktnr. 745 745 745 609

Tilsyn Skanderborg Kom. Miljøstyrelsen Århus Miljøstyrelsen Århus Miljøstyrelsen Århus Horsens Kommune

mune og Odder Kommune. 
Renosyd varetager administration og 

planlægning af en række affaldsindsamlings-
ordninger samt håndtering og behandling af 
affald for interessentkommunerne.

Renosyd dækker et geografisk område 
på 66.000 ha og vores 80 medarbejdere 
servicerer ca. 80.000 indbyggere fordelt på 

Genbrugspladser:

Galten Hørning Ry
Værdipark
Skanderborg

Odder Tunø Containerplads
(ikke omfattet af certifikat)

Adresse
Hjaltevej 24
8464 Galten

Nydamsvej 20
8362 Hørning

Bakkelyvej 3
8680 Ry

Sverigesvej 13
8660 Skanderborg

Skovdalsvej 26 A
8300 Odder

Tunø Havn
8300 Odder

CVR-nr. 13523584 13523584 13523584 13523584 13523584 13523584

P-nr. 1015146261 1007527663 1007527744 1002939295 1007527698 1015147136

Distriktnr.. 703 715 737 745 727 727

Tilsyn Skanderborg Kom. Skanderborg Kom. Skanderborg Kom. Skanderborg Kom. Odder Kommune Odder Kommune

Basisoplysninger for Renosyds anlæg

32.000 husstande. Hertil kommer ca. 9.000 
erhvervsvirksomheder.

Renosyds strategi
Renosyds bestyrelse godkendte i 2012 og 
2015 en ny strategi for virksomheden. Stra-
tegien sætter retningen for, hvordan Renosyd 
sammen med sine kunder kan gå fra affald til 

værdi. Strategien har fokus på både de grøn-
ne værdier, som handler om miljø og klima, og 
på de økonomiske værdier. 

Strategien står på to søjler: På den ene 
side Renosyds produktion, dvs. den daglige 
drift og de rammer, processer og mennesker, 
der skaber de gode kundeoplevelser. På den 
anden side Renosyds kommunikation og vo-
res strategiske tilgang til data, som styrker 
vores forretning, gennem udvikling af samar-
bejdsrelationer og involvering af såvel privat- 
som erhvervskunder.

Den ene halvdel kan ikke fungere uden 
den anden. Renosyd ønsker at være kunde-
orienterede og have et udviklende samar-
bejde med vores kunder, men det giver kun 
mening, hvis kerneydelsen, tekniske syste-
mer og processer fungerer optimalt, og hvis 
medarbejderne har de rette værdier og kom-
petencer. Omvendt kan Renosyd ikke nå sine 
strategiske målsætninger – selv om driften 
og forretningen fungerer optimalt – hvis kun-
derne ikke ved hvordan de skal sortere affal-
det rigtigt, eller hvis det er for besværligt og 
ikke giver mening.

Med omlægningen til værdiselskab, om-
defineringen af affald til værdier og medar-
bejdere og kunder til værdiagenter har Ren-
osyd skabt det strategiske fundament for sin 
rolle i de kommende år, hvor det i høj grad 
vil handle om at fortrænge affald og i stedet 
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skabe ressourcer.

Renosyds aktiviteter
Affaldscenter Norgesvej
Balning af pap og plast .
Håndtering af papir fra indsamlingsordningerne.
Omlastning af emballageaffald

Kraftvarmeanlæg
Forbrænding af affald.
Produktion af varme og el.

Indsamling & Logistik 
Indsamling af restaffald/emballage, papir, stor-
skrald og haveaffald fra private.
Drift af eget indsamlingsmateriel.

Affaldscenter Skårup
Sorteringsanlæg for byggeaffald og slagger.
Kompostering af have/parkaffald.
Diverse mellemdepoter og deponeringsanlæg.

Genbrugspladser
Indsamling af affald fra private og erhvervs-
virksomheder.
Indsamling af WEEE-affald

Udover Renosyds egne anlæg bliver affald 
fra kommunerne også behandlet på en række 
eksterne anlæg, hvor der oparbejdes genan-
vendeligt affald. 

Renosyds indsamlingsordninger
Renosyd forestår administration af en række 
affaldsordninger for husholdninger og er-
hverv.

Der findes både henteordninger og bringe-
ordninger, som dækker henholdsvis ordnin-
ger, hvor affaldet bliver afhentet på ejendom-
men og ordninger, hvor affaldet bringes til et 
opsamlingssted eller et behandlingsanlæg. 

Der er indsamlingsordninger for restaffald, 
emballage, storskrald, haveaffald, papir, as-

best og batterier.
På Renosyds 5 genbrugspladser foretages 

der endvidere indsamling af elektronikaffald. 
Denne indsamling administreres af WEEE-
ordningen, der er en producentansvarsord-
ning. På genbrugspladserne kan der endvi-
dere afleveres farligt affald.

Miljøarbejdet  

Miljøpolitik
Renosyd har formuleret en miljøpolitik, der 
tager udgangspunkt i, at vi har et miljømæs-
sigt virke som affaldsindsamler og -behand-
ler. Vi har også i traditionel forstand miljøpå-
virkninger fra den daglige drift af anlæggene.

Vi omsætter hver dag Renosyds mission 
og vision til handlinger og resultater gennem 
strategier og politikker. Renosyds miljøpolitik 
beskriver, hvordan vi agerer i forhold til bære-
dygtighed og globale miljøudfordringer. Vores 
miljøpolitik er at:

 Have fokus på teknisk, økonomisk og mil-
jøoptimeret drift. 

Vi har vedvarende fokus på teknisk, øko-
nomisk og miljøoptimeret drift, hvor der sker 
løbende forbedringer af væsentlige miljøfor-
hold. Vi tænker fremsynet og helhedsorien-
teret såvel i den fysiske affaldshåndtering, 
som i måden (processer, samarbejdsformer 
og rammevilkår), vi håndterer affaldet på.

Forbedre miljøindsatsen gennem målsæt-
ninger, data og resultater. 

Vi evaluerer miljøindsatsen og mulighe-
der for yderligere forbedringer med udgangs-
punkt i målsætninger, data og resultater, og 
bruger dette i vores fortsatte arbejde med at 
etablere nye ordninger, serviceydelser og be-
handlingsformer.

Være bedre end lovgivningen kræver. 
Vi vil gøre mere end lovgivningen kræver, 

ud fra et fremsynet og helhedsorienteret fo-

kus. Vi gør på den måde mere end blot at leve 
op til enkeltstående krav og regler.

Forebygge og minimere gennem dialog.
Vi arbejder med forebyggende indsatser 

og minimering af affaldsmængder gennem 
dialog med kunder, der ad den vej bliver en 
aktiv del af miljøindsatsen.

Skabe øget værdi af affaldet ved at invol-
vere kunderne. 

Vi ser dialog, involvering og information 
med kunderne omkring affaldets værdi som 
vejen til øget bæredygtighed.

De væsentlige miljøforhold
De væsentlige miljøforhold ved Renosyds 
virksomhed optræder direkte ved driften 
af vores affaldsbehandlingsanlæg, og indi-
rekte ved, at Renosyd sørger for indsamling 
og bortskaffelse af det affald, som opstår i 
medlemskommunerne. Dette affald er, ind-
til nyttiggørelsen eller bortskaffelsen, at be-
tragte som et miljøproblem, eller i hvert fald 
en miljøfaktor.

Nedenfor er oplistet de miljøforhold, som 
vi vurderer, er væsentlige for Renosyd. 

Miljøforholdene er udvalgt med udgangs-
punkt i den ”bruttoliste” vedrørende miljø-
kortlægning, der fremgår af bilag 1 i Forord-
ning nr. 1221/2009 om EMAS-deltagelse. Vi 
har vurderet miljøforholdenes relevans for 
Renosyd udfra:

 
•	 Vilkår i miljøgodkendelser 
•	 Bevågenhed fra interessenter, herunder 

myndigheder og naboer 
•	 Relevans i forhold til Renosyds drift 
•	 Afgørende kvalitetsmål for Renosyd 
•	 Væsentlige arbejdsmiljøforhold 
•	 Væsentlige, direkte miljøforhold

 - Luft 
 - Perkolat 
 - Spildevand 
 - Affald 
 - Arealudnyttelse og jordforurening 
 - Dieselforbrug 
 - Kemikalieforbrug 
 - Elforbrug 
 - Varmeforbrug 
 - Vandforbrug 
 - Støj 
 - Støv 
 - Lugt
 - Visuelle gener 
 - Vibrationer 
 - Risiko for miljøulykker og nærved 

hændelser 
 
De målsætninger, vi arbejder med, er:
 
Udledning af miljøbelastende stoffer. 
Miljøbelastningen fra stoffer i affaldet 

er væsentlig mht. udledning, når det gælder 

Økonomi og personale  

Bestyrelse 

Miljø, arbejdsmiljø                    
og kvalitet 

 

Kundeområde Erhverv 

 
 
 

 

Kundeområde Privat 

Direktør 

 
NY organisation fra 1. januar 2013 

Tværgående processer og projekter 

Organisationsdiagram 2015
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Renosyds miljøledelsessystem er kaldet KURS, 
hvilket står for KVALITET og UDVIKLINGSSYSTEM 
for RENOSYD.

Navnet KURS symboliserer, at der er lagt en kurs 
for vores arbejde. Kombinationen URS dækker over, 
at der er tale om et udviklingssystem for Renosyd.

 Renosyd har besluttet at arbejde systematisk 
med miljø og arbejdsmiljø og få certificeret vores 
miljøledelsessystem. Til dette formål er KURS ble-
vet skabt, og heri beskrives, hvordan vi i vores dag-
lige arbejde har fokus på miljøet, og hvordan vi kan 
mindske vores miljøbelastning.

Systemet er bygget op omkring selskabets ho-
vedaktiviteter og processer, som knytter sig til vores 
varestrøm – nemlig affaldet – med de støttefunk-
tioner, som ligger i udvikling og vedligeholdelsesak-
tiviteter. Her udover udgøres systemet af et grunde-
lement, der hedder opfølgning – til dokumentation 
– og af elementet kommunikation, som rummer 
håndteringen af intern og ekstern kommunikation 
af systemet og dets resultater.

tungmetaller, kemikalier og perkolat samt 
når det afstedkommer gentagne genevirk-
ninger. Målsætningen er :

•	 at minimere risikoen for spredning 
af miljøskadelige stoffer til omgivel-
serne ved driftsoptimeringer

•	 at skabe tilstrækkelig viden og data-
grundlag, hvor dette mangler, for at 
kunne træffe de rigtige miljøforan-
staltninger

Udnyttelse af ressourcer i affaldet
Affaldets ressourcer skal udnyttes bedre 

efter prioriteret indsats for større genbrug, 
øget genanvendelsesgrad og udnyttelse af 
energiindholdet. Målsætningen er:

•	 at etablere grundlag for egentligt 
genbrug af en større mængde privat 
affald

•	 at sikre større genanvendelse af så-

 
I 2015 blev der stillet 30 forbedringsfor-
slag og anbefalinger, hvoraf de 17 dre-
jede sig om miljøforhold (grøn) og de 13 
om arbejdsmiljø eller service (blå). Der 
er endvidere blevet lavet 11 afvigelser, 
hvoraf 2 er på miljøforhold (rød) og de 9 
på arbejdsmiljø (mørkerød).

vel privat som erhvervsmæssigt af-
fald, således at landsdækkende mål 
som minimum nås

•	 at skabe tilstrækkelig viden og da-
tagrundlag hvor dette mangler for at 
kunne træffe de rigtige miljøforan-
staltninger

 
      Ressourceforbrug. 

Det er vigtigt at reducere forbruget af res-
sourcer mest muligt. Målsætningen er:

•	 at opnå ressourcebesparelser på for-
bruget af udvalgte ressourcer såsom 
brændstof indenfor driftsområderne

EMAS III 
I EMAS-forordningen er der stillet krav om, 
at virksomhedens miljøredegørelse skal gøre 
rede for relevante nøgleindikatorer og andre 
relevante miljøpræstationsindikatorer. 

KURS - miljøledelsessystemet

Afvigelser og forbedringsforslag 

12 13 17

14
20

13

5

1
2

4

10
9

0

10

20

30

40

2013 2014 2015

Indikatorerene er indarbejdet i de miljø-
data, der er medtaget for hvert af vores an-
læg (for enkelte anlæg er visse indikatorer af 
mindre relevans, men er medtaget af hensyn 
til det samlede billede):

•	 Energiforbruget er beregnet ud fra 
den anvendte mængde el og diesel 
for hvert driftsområde.

•	 Den årlige massestrøm af materiale-
forbrug er lig med de håndterede eller 
afsatte mængder affald (på kraftvar-
meværker lig de forbrændte mæng-
der).

•	 Den årlige affaldsproduktion er kun 
medtaget for kraftvarmeværket, da 
der ikke er nogen egenproduktion af 
affald fra de øvrige driftsområder.

•	 Vandforbrug er opgjort pr. driftsom-
råde.

•	 Biodiversitet er opgjort som arealet 
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af bygninger og befæstede arealer for 
hvert driftsområde.

•	 Output er i mangel af egnede angi-
velser sat til den producerede mæng-
de energi i MWh for Kraftvarmevær-
ket og til afsatte mængder affald i 
ton for de øvrige driftsområder. For 
administrationen er det sat til antal 
medarbejdere.

Det interne miljøarbejde
Vi forsøger til stadighed at forbedre vores 
miljøforhold, både de direkte og de indirekte. 
I det arbejde er engagerede medarbejdere en 
vigtig del. Renosyd har engagerede medar-
bejdere, som ikke kun stiller forbedringsfor-
slag, men også er opmærksomme på forhold, 
der ikke lever op til vores målsætninger. Såle-
des er der altid en god dialog ved de interne 
audits, og det er netop de interne audits, der 
er hovedårsagen til de fleste afvigelser og for-
bedringsforslag på vores miljøforhold.

Fra 2009 er der indført systematiske sik-
kerhedsrunderinger, hvorved der også er 
fremkommet afvigelser og forbedringsforslag 
på arbejdsmiljøsiden. På denne måde har vi 
et løbende fokus på arbejdsmiljøforholdene 
og kan iværksætte korrigerende tiltag, når 
det viser sig nødvendigt.     

Lovbestemte miljøkrav
Renosyd holder sig orienteret om gældende 
lovbestemte miljøkrav via Schultz Lovporta-
ler og får af denne vej også information om 
nye love og bekendtgørelser. Endvidere gen-
nemgås ny lovgivning 2 gange årligt på ledel-
sens evaluering samt på 4 årlige møder i ar-
bejdsmiljøorganisationen. I forbindelse med 
større projekter indgår ny lovgivning som fast 
dagsordenspunkt på projektgruppemøder.

Miljømål 2016
For 2016 har vi udpeget en række miljømål, 
som vi gerne vil arbejde med. Vi har udvalgt 
nogle mål for hvert driftsområde, og så vidt 
muligt inden for hver af vores overordnede 
målsætninger.
   Med regeringens Ressourcestrategi er der 
lagt op til, at der skal genanvendes langt 
mere og forbrændes og deponeres mindre af-
fald. 
I den retning har Renosyd arbejdet gennem 
flere år, men i 2016 har vi valgt at forøge ind-
satsen ved vælge en del miljømål med vægt 
på udnyttelsen af ressourcerne i affaldet.

På næste side ses de miljømål, vi vil ar-
bejde med i 2016. Målene indgår som en del 
af afdelingsmålene for de enkelte driftsom-
råder.

Miljømål 2015

Anlæg Beskrivelse

Har ind-
satsen 
været 

ok?

Nåede 
vi må-

let?

Kraftvarme-
anlæg

•	 Mindske energiforbruget på procesvandspum-
per til teknisk vand  

Affaldscen-
ter Skårup

•	 Mindske udledningen af svovlbrinteholdigt 
perkolat. Etablere forbehandlingsanlæg. 
 

•	 Få defineret forskellige kvaliteter af biobrænd-
sel i forhold til aftagere og anvendelse 
 

•	 Opgrave affald til ressourceudnyttelse. Afvikle 
pilotprojekt om landfill mining.  Delmål. 
 

•	 Udnytte bundaske fra flisfyrede forbrændings-
anlæg til jordforbedringsformål. Forsøg.
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Genbrugs-
pladserne

•	 Minimere transport af containere ved at opbyg-
ge et system, der kan registrere fyldningsgrad/
vægt på de forskellige fraktioner.  
 

•	 Etablere mulighed for direkte genbrug af byg-
gematerialer.  
 

•	 Udsortere hård plast til genanvendelse. Opstille 
indsamlingsmateriel, indsamle 100 ton. 
 

•	 Udsortere glas (spejlglas, knust glas mm) til 
genanvendelse. Opstille indsamlingsmateriel, 
indsamle 150 ton.
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Administra-
tionen

•	 Udvikle sorteringskoncept til skoler 
 

•	 Øge borgerne viden om korrekt affaldssortering 
 

•	 Nettotilgang på 1.800 kunder i henteordningen 
for papir/pap, Stigning på de totale mængder 
indsamlet papir/pap på 10 % ifht 2014
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Kørsel og 
Logistik

•	 Mindske kørsel i forbindelse med tømning 
af miljøstationer ved at udarbejde rapport 
med metoder til systematik og optimering i 
forbindelse med udarbejdelse af køreruter

 

 

De vigtigste resultater i 2015 
Miljøarbejdet i 2015 har omfattet miljømål inden 

for alle tre målsætninger. Nogle af de resultater, 

vi har nået er:

•	 Projektering og miljøansøgning af perko-
latforbehandlingsanlæg

•	 Beskrivelse og financiering af projekt til 
land fill mining

 

Nåede vi miljømålene i 2015?
For 2015 satte vi os en række miljømål, hvoraf vi arbej-

dede videre med 4 fra 2014. Oversigten ovenfor viser, om 

vi nåede målene, og giver samtidig vores egen vurdering 

af indsatsen. 

Vi nåede de fleste af målene, og for de vi ikke nåede, 

fik vi igangsat en proces som videreføres i 2016.

 I de følgende afsnit vil vi for hvert anlægsområde 

kommentere miljømålene i 2015.
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Arbejdsmiljøarbejdet

Arbejdsmiljøpolitik
Renosyds miljøarbejde omfatter også ar-
bejdsmiljøet, selvom vores ISO14001 certifi-
katet / EMAS-registrering kun gælder indsat-
sen på det eksterne miljø. 

I 2009 formulerede Renosyd ligeledes en 
ny arbejdsmiljøpolitik. Renosyds arbejdsmil-
jøpolitik beskriver Renosyds arbejde med at 
sikre, at arbejdspladsen er et sikkert og at-
traktivt sted at være for medarbejdere og 
kunder, samt at vores serviceydelser udføres 
arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Vores poli-
tik er at:

- Have fokus på teknisk, økonomisk, ar-
bejds- og miljøoptimeret drift. Vi har vedva-
rende fokus på teknisk, økonomisk og mil-
jøoptimeret drift. Dette gælder ligeledes for 
arbejdsmiljøforholdene, hvor der sker løben-
de forbedringer af væsentlige arbejdsmiljø-
forhold. Vi tænker fremsynet og helhedsori-
enteret såvel i den fysiske affaldshåndtering, 
som i måden (processer, samarbejdsformer 
og rammevilkår), vi håndterer affaldet på. Der 
afsættes de fornødne ressourcer til at gen-
nemføre nødvendige aktiviteter.

- Forbedre arbejdsmiljøindsatsen gennem 
målsætninger, data og resultater samt regel-
mæssige runderinger. Vi evaluerer arbejds-

miljøindsatsen og muligheder for yderligere 
forbedringer med udgangspunkt i målsæt-
ninger, data og resultater, og bruger dette i 
vores fortsatte arbejde med at etablere nye 
ordninger, serviceydelser og behandlingsfor-
mer. Vi gennemfører regelmæssige runderin-
ger på driftsområderne for at sikre overhol-
delse af gældende regler og sætte fokus på 
optimeringsmuligheder. 

- Være bedre end lovgivningen kræver. Vi 
vil gøre mere end lovgivningen kræver, ud fra 
et fremsynet og helhedsorienteret fokus. Vi 
gør på den måde mere end blot at leve op til 
enkeltstående krav og regler. 

- Forebygge og minimere risici gennem 
dialog og involvering af medarbejderne. Vi 
arbejder med forebyggende indsatser og mi-

nimering af risici gennem dialog med medar-
bejderne, der ad den vej bliver en aktiv del af 
arbejdsmiljøindsatsen. 

Arbejdsulykker
Renosyd havde i 2015 i alt 7 arbejdsulykker, 
som blev indberettet til Arbejdstilsynet. Ar-
bejdsulykkerne er nævnt under de enkelte 
afdelinger.

Arbejdsmiljømål 2016
I forbindelse med den årlige arbejdsmiljø-
drøftelse blev der opstillet et enkelt fokus-
område for arbejdsmiljøarbejdet i 2016:

•	 Trivsel og sundhed
Med afsæt i fokusområdet blev der op-

stillet to konkrete arbejdsmiljømål for 2016 
som fremgår af nedenstående skema.

Fokusområde Arbejdsmiljømål 2016

Trivsel og sundhed

1. Styrke kendskabet til arbejdsprocesser i organisationen
- Konceptet ”Besøg en anden afdeling” implementeres i SKUB-
processen. Effekten følges i AMO

2. Systematisere og udvikle virksomhedens arbejde med sundhed
- Opfølgning på effekten af projektet ”Sundhed på arbejdsplads-
en”
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Miljømål 2016

Anlæg Overordnet 
målsætning Miljømål 2016 Handling (delmål)

Kørsel og 
Logistik

Ressourceforbrug

Mindske dieselforbruget med 5 % i forhold til 
2015 på indsamlingsordningen for papir/pap

•	 Kursus i køreteknik
•	 Ruteomlægninger

Kraft-
varmeanlæg

Mindske energiforbruget i forhold til 2015. 
Forbruge mindre end 6.500MWh •	 Foretage drifts- og energioptimeringer

Udledning af 
miljøbelastende 

stoffer

Mindske udledningen af NOx i forhold til 2015 
Udlede mindre end 70 tons NOx •	 Foretage drifts- og energioptimeringer

Værdi-
centralen

Etablere mulighed for direkte genbrug af 
byggematerialer

•	 Udvikling af materialepas for belægningssten, 
konstruktionsstål og døre

Udnyttelse af 
ressourcer i 

affaldet

Øge det direkte genbrug af andre fraktioner •	 Udvikling af nye samarbejdsformer med frivillige 
organisationer

Genbrugs-
pladserne

Udsortere glas(spejlglas, knust glas mm) til gen-
anvendelse. Indsamle >= 150 ton.

•	 Information og skiltning på genbrugspladserne
•	 Vejledning af kunder

Sortering af PCB-holdigt affald •	 Undersøgelse af mulighederne for separat indsamling 
af PCB-holdige fraktioner på genbrugspladserne

Administra-
tionen

Udvikling af digitale løsninger, der giver værdi for 
kunderne

•	 Etablering af webshop (tillægsydelser: sække tømning 
mv)

Husstandsindsamling af plastfolier •	 Undersøgelse af mulighederne for at indsamle 
plastfolie ved husstandene

Affaldscenter 
Skårup

Opgrave affald til ressourceudnyttelse. Afgrave 
og udsortere 5.000 ton deponi.

•	 Få miljøgodkendelse
•	 Afvikle pilotprojekt om landfill mining.  

Udledning af 
miljøbelastende 

stoffer

Mindske udledningen af svovlbrinteholdigt per-
kolat •	 Etablere og idriftsætte forbehandlingsanlæg
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Miljøverifikator: Hans Christian Christansen         Akkrediteringsnummer: DNV.GL, DANAK reg.nr. 6001.

Denne miljøredegørelse er udarbejdet i maj 2016. Den næste EMAS redegørelse udsendes i maj 2017.

Certifikat for EMAS-registrering

 

Certifikat for EMAS-registrering 
Certificate of EMAS-Registration 

 

 

Renosyd i/s 
 
Registreringen omfatter: 
 
- Norgesvej 4, 11, 13 DK-8660-

Skanderborg 
- Oddervej 75 DK-8660-Skanderborg 
- Hjaltevej 24 DK-8464-Galten 
- Nydamsvej 20 DK-8362-Hørning 
- Skovdalsvej 26 DK-8300-Odder 
- Bakkelyvej 3 DK-8680-Ry 
- Gl. Århusvej 40 DK-8732 Hovedgaard 
- Danmarksvej 11 DK-8660 Skanderborg 
- Sverigesvej 13 DK-8660 Skanderborg 
 
Registreringsnummer 
Registration Number 
DK-000246 
 
Registreret første gang 
Date of first registration 
01-08-2005 
 
Certifikatet er gyldigt indtil 
This certificate is valid until 
01-07-2017 
 
Udstedelsesdato 
Date of issue 
24-05-2016 

 
Denne organisation har indført et miljøledelsessystem, og udarbejdet en miljørede-
gørelse i henhold til forordning (EF) nr. 1221/2009 med det formål at fremme en lø-
bende forbedring af organisationens miljøindsats og resultater, og informere offent-
ligheden herom. Miljøledelsessystemet og miljøredegørelsen er verificeret af en 
uafhængig tredjepart. 
 
This organisation has established an environmental management system and prepared an environ-
mental statement according to Regulation (EC) No. 1221/2009 to promote the continual improvement 
of environmental performance and to inform the public hereof. The environmental management sys-
tem and the environmental statement are verified by an independent third party. 
 
 
 
 

Lars Hindkjær 
Direktør 

Director-General 
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Energiudnyttelsen pr. ton affald blev 
2,98 MWh, hvilket er højere end i både 
2013 og 2014, hvor energiudnyttelsen 
var henholdsvis 2,51 og 2,84 MWh pr. 
ton affald. Det er rekord for anlægget 
for tredje år i træk. Af grafen ses det 
(blå kurve), at det gennem årene har 
været muligt at trække en stadig stør-
re mængde energi ud af det indfyrede 
affald. Det er et resultat af fortløben-
de tekniske forbedringer og optime-
ringer på Kraftvarmeværket, men kan 
også til en vis grad skyldes ændringer 
i affaldets sammensætning, selv om 
det kan være svært at påvise med sik-
kerhed. Affaldet kan nemlig have et 
svingende energiindhold, og påvirkes 
bl.a. af den sortering de enkelte hus-
stande foretager. Jo mere træ, pap, 
papir, og plast, der sorteres ud af re-
staffaldet, des lavere bliver energi-
indholdet. Til gengæld vil udsortering 
af glas og metaller være en fordel, da 
der ikke er er noget energibidrag her-
fra. Et af de seneste tekniske tiltag på 
Kraftvarmeanlægget er installation af 
en veksler, der trækker varme ud af 
røggassen og tilføre denne til fjernvar-
mevandet. Veksleren blev sat i drift i 
oktober 2013, hvorfor 2014 er det før-
ste år, hvor nyttevirkningen slår fuldt 
igennem. Og det viser sig i en markant 
forbedring af energiudnyttelsen.  

Der blev i 2015 produceret 184.387 
MWh  fjernvarme (rød kurve), hvilket 
også er ny rekord med 11.410 MWh 
mere end året før. Produktionen af 

el blev på 20.319 MWh, hvilket er ca. 1.360 
MWh mere end i 2014. 

Den totale energiproduktion blev på 
204.706 MWh mod 194.650 MWh i 2014 og 
165.823 MWh i 2013, altså en stigning på næ-
sten 40.000 MWh i perioden. 

Affaldsmængderne
Renosyd har siden 2010 leveret fjernvarmen til 
Varmeplan Århus, og det betyder, at al den 
producerede varme afsættes. Dermed kan 
begge ovne udnyttes i kontinuert drift, men 
det betyder også, at der skal bruges meget 
brændsel. 

Da Renosyds opland ikke kan levere de 
mængder, der er nødvendige for at kunne 
have fuld drift, er det nødvendigt at supplere 
med affald fra andre kilder. 

Vi har således benyttet biobrændsel i 
form af restprodukter fra komposteringsan-
læg og kasseret halm. I 2015 blev det til ca. 
3.000 ton.

Når ikke Renosyds opland kan levere for-
brændingsegnede mængder i det nødven-
dige omfang, er det muligt at udbyde noget 
overskydende forbrændingskapacitet. Et af 
de lande, hvor der mangler forbrændingska-
pacitet er England. Herfra importerede vi i 
2015 ca. 16.625 ton affald. 

De samlede indfyrede mængder (grøn 
kurve) blev således til 68.608 ton, hvilket 
næsten er på niveau med 2014, hvor der blev 
forbrændt 68.496 ton. Med denne lille stig-
ning blev der atter sat rekord i de totale ind-
fyrede mængder siden 2004. 

Kraftvarmeanlægget

Total energi-
produktion 

(MWh)

Total 
indfyret 

(ton)

Energi-
udnyttelse 
(MWh/ton)
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Nøgleindikatorer

Stoffer i røggassen Enhed
2013 2014 2015

Pr MWh Pr MWh Pr MWh

Drivhusgasser (CO2 + CH4 
+ N2O)  CO2 ækv.

Ton  99.195  0,6  96.926  0,5  101.650  0,4 

Heraf fossilt CO2 ækv. Ton  22.051  0,1  24.348  0,1  26.204  0,1

Svovldioxid (SO2) Kg 785 0 639 0 602 0

NOx Kg 60.745 0,4 66.489 0,3 68.452 0,3

Støv (PM) Kg 269 0 15 0 16 0

Andre nøgleindikatorer

 Stof Enhed
2013 2014 2015

Pr MWh Pr MWh Pr MWh

Forbrugt energi  
(el + diesel)

MWh 11.861 0,1 12.771 0,1 12.499 0,1

Forbrændt affald Ton 66.089 0,4  68.496 0,4 68.608 0,3

Vandforbrug M3 32.605 0,2  28.932 0,1 19.424 0,1

Affald - slagge Ton 10.154 0,1  10.435 0,1 10.337 0,1

Affald - flyveaske Ton 1.827 0  1.950 0 2.012 0

Affald - farligt Kg 0 0  0  0 1 0

Bebygget +  
befæstet areal

M2 9010 0,1 9010 0 9010 0

Nøgleindikatorer
Nogle af de parametre, der holdes øje med 

er udledning af svovldioxid (SO2), NOx og støv.  
SO2 stammer fra det affald, der bliver for-
brændt. Så når der forbrændes mere affald, 
vil der teoretisk blive udledt mere SO2. Den 
variation, der ses i den udledte mængde SO2 
antages at være tilfældig p.g.a. de lave em-
misioner og den generelle måleusikkerhed.

NOx-dannelsen afhænger af temperatur 
samt opblandings- og luftforhold ved for-
brænding. Den udledte mængde NOx har væ-
ret stigende i hele perioden: 60,8 ton i 2013, 
66,5 ton i 2015 og 68,4 ton i 2015. Det er til-
sætning af ammoniak i røggasrensningspro-
cessen, der fjerner NOx, og forbruget af am-
moniak har også været stigende i perioden 
2013-2014 men med et lille fald i 2015. Ses 
på NOx-udledningen pr produceret MWh, kan 
vi konstatere et fald fra 0,4 kg NOx/MWh 
i 2013 til 0,3 kg NOx/MWh i 2014 og 2015. 
Mængden af støv falder kraftigt fra 2013 til 
2014. Dette skyldes den etablerede røggas-
kondensering, der medfører en øget rensning 
af røggassen. I forhold til produceret energi er 
indholdet så ringe, at mængden sættes til 0.

I henhold til EMAS forordningen skal vi 
også holde øje med forskellige drivhusgas-
ser. Vi vurderer, at der kan forekomme driv-
husgasserne CO2, CH4 og N2O i røggassen.
Fra og med 2013 kan vi opgøre indholdet af 
fossilt CO2, idet vi nu er trådt ind i CO2-kvote-
ordningen og således skal godtgøre den årlige 
udledning af fossilt CO2. Generelt er der sam-
menhæng mellem de typen af de indfyrede 
mængder affald og den udledte mængde 
fossilt CO2, der bl.a. stammer fra plasticaf-
fald. Men også støttebrændsel i form af olie 
bidrager. Jo højere andelen af biomasse er, 
des lavere vil CO2-udledningen være. Udled-
ningen af fossilt CO2 pr produceret MWh er 
den samme for de tre år nemlig 0,1 ton

Andre nøgleindikatorer, er vores forbrug 
af brændsel og vand, vores affaldsmængder 
samt arealforbrug; alle set i forhold til den to-
tale mængde producerede energi. 

Set over perioden har energiforbruget pr. 
produceret enhed været det samme d.v.s 0,1 
MWh pr MWh. 

Vandforbruget har været faldende i hele 
perioden fra 32.605 m3 i 2013 til 19.242 m4 
i 2015. Dette skyldtes, at det kondensat, der 
opstår i forbindelse med den etablerede røg-
gaskondensering delvist udnyttes i røggas-
rensningen, hvorved der forbruges mindre 
vand. Pr produceret enhed energi betyder det 
også, at forbruget i perioden halveres fra 0,2       
m3/MWh til 0,1 m3/MWh .  

Mængden af forbrændt affald var ca. 
66.000 ton i 2013 og ca. 68.500 i hvert af 
årene 2014 og 2015. Mængderne af slag-
ger og flyveaske står i forhold til mængden 
af forbrændt affald, og det betyder, at der i 

perioden næsten har været en ensartet årlig 
mængde af disse fraktioner. Mængderne af 
aske er i 2013-2015  meget stabile i forhold til 
produceret enhed energi. Slaggeproduktio-
nen pr produceret MWh er 0,1 ton/MWh hvert 
af årene. 

I 2013 og 2014 blev der ikke blevet produ-
ceret noget farligt affald. I 2015 blev der afle-
veret 790 kg spildolie til godkendt modtager. 
Olien stammede fra almindelig drift og ved-
ligehold. 

Indikator for biodiversitet er opgjort som 
arealet af bygninger og befæstede arealer, og 
er uændret i hele perioden.

Klager
Kraftvarmeanlægget har ikke modtaget kla-
ger af miljømæssig karakter i 2015

Godkendelser og tilsyn
Der er hos Skanderborg Kommune søgt om 
udledningstilladelse til kondensatet fra var-
mevekslingen. Den er under behandling. Der 
har ikke været miljøtilsyn i løbet af året.
Vi modtog en indskærpelse fra Miljøstyrelsen 
for manglende præstationskontrol i forbin-
delse med et forsøg med forbrænding af tryk-

imprgæneret træ i 2014.

Arbejdsmiljø
Der har været 3 arbejdsulykker i 2015:
•	 I forbindelse med reperationsarbejde, fik 

en medarbejder en end af en lednings-
stump i øjet, hvilket forårsagede en ridse 
i hornhinden. 

•	 Ved arbejde med vedligehold fik en med-
arbejder to fingre i klemme mellem en 
metalflange og betonvæg. Begge fingre 
måtte efterfølgende sys.

•	 En medarbejder forvrider ryggen, da han 
under udskiftning af et dæksel betjener 
en løftekran samtidig med, at han styrer 
dækslet. 

Miljømål i 2015
Der var sat et miljømål for 2015.

Den overordnede målsætning var at mind-
ske ressourceforbruget. Miljømålet gik på 
udskiftning af procesvandpumper til teknisk 
vand, med en reduktion af energiforbruget på 
60%. Eksisterende pumper blev skiftet til en 
mindre type med frekvensomformer, hvorved 
reduktionen af energi blev opnået.
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Input 2013 2014 2015

Enhed Total Pr. ton affald Total Pr. ton affald Total Pr. ton affald

Affald indfyret m    Ton 66.089 68.496 68.608

Heraf biomasseaffald m     1) Ton 9.082 7.060 3.041

Støttebrændsel (olie) b     2)  Liter 56.060 60.056 54.936

Nøddiesel (olie) b Liter 259 425 427

Elforbrug m MWh 6.229 0,1 6.723 0,1 6.963 0,1

Vandforbrug: m

Røggasrensning    3) M3 20.185 16.409 4.873

Slaggebefugtning M3 3.192 2.991 3.582

Vandindsprøjtning ovn 1 og 2 M3 4.603 4.584 6.119

Andet M3 4.625 4.948 4.850

I alt    3) M3 32.605 0,5 28.932 0,4 19.424 0,4

Heraf teknisk vand   4) M3 12.520 21.535 11.293

Kemikalier til vandbehandling: b

Saltsyre  (HCl) Liter 0 230 0

Natronlud (NaOH)  5) Liter 3.900 0 0

Salttabletter    6) Kg 3.000 4.000 5.000

Kemikalier til røggasrensning: b

Kalk Kg 644.905 9,8 633.571 9,3 645.580 9,4

Aktiv kul    Kg 16.864 0,3 15.013 0,2 13.082 0,2

Natronlud (NaOH)    7) Kg 12.500 0,2 60.320 0,9 42.900 0,6

Ammoniakvand til NOx-rensning    8) Kg 213.170 3,2 259.660 3,8 258.160 3,8

Hydraulikolie b  Liter 624 832 416

Miljødata kraftvarmeanlægget
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Output 2013 2014 2015

Enhed Total Pr. ton affald Total Pr. ton affald Total Pr. ton affald

Samlet energiproduktion m    MWh 165.823 2,5 194.650 2,8 204.706  3,0

Samlet varmeproduktion m MWh 144.549 2,2 172.970 2,53 184.387 2,7

- heraf solgt varme MWh 143.949 2,2 172.504 2,52 183.891 2,7

- heraf egetforbrug MWh 502 0,0 427 0,0 453 0,0

- heraf bortkølet varme MWh 98 0,0 39 0,0 43 0,0

Elproduktion m MWh 21.274 0,3 21.680 0,3 20.319 0,3

Affald:

Flyveaske m     9)  10) Ton 1.827 0,0 1.950 0,0 2.012 0,0

Genindfyret flyveaskelignende affald m   11) Ton 38 0,0 40 0,0 51 0,0

Slagger m     10) Ton 10.154 0,2 10.435 0,2 10.337 0,2

Spildolie b   Liter 0 0 790

Spildevand m M3 3.997 15.132 18.209

Output - røggas 2013 2014 2015

Grænseværdi

Røggasmængde (Nm3) m    506.630.350  495.039.434  519.168.147 

Indholdsstoffer i røggassen: m mg/Nm3 mg/Nm3 Ton/år mg/Nm3 Ton/år mg/Nm3 Ton/år

Kulmonooxid (CO) 100 7,77 3,94 5,58 2,76 4,80 2,49

Saltsyre (HCl) 10 0,06 0,03 0,07 0,03 0,06 0,03

Støv 10 0,53 0,27 0,03 0,01 0,03 0,02

Svovldioxid (SO2)   7) 50 1,55 0,79 1,29 0,64 1,16 0,60

Organisk kulstof (TOC) 10 0,50 0,25 0,43 0,21 0,71 0,37

Kvælstofoxid (NOx)    200 119,90 60,74 134,31 66,49 131,85 68,45

Tungmetaller: e.m. 12) mg/Nm3 mg/Nm3 Kg/år mg/Nm3 Kg/år mg/Nm3 Kg/år

Kviksølv (Hg)     0,05 <0,0005 <0,3 <0,0005 <0,2 <0,0005 <0,2

Antimon + arsen + bly + krom + kobol +  
mangan + nikkel + vanadium 
(Sb+As+Pb+Cr+Co+Mn+Ni+V) 

0,5 <0,018 <9,1 <0,011 <5,2 <0,020 <10,4

Cadmium+Tallium (Cd+Tl)    0,05 <0,0007 <0,4 <0,0004 <0,2 <0,0006 <0,3

ng/Nm3 ng/Nm3 mg/år ng/Nm3 mg/år ng/Nm3 mg/år

Furaner og dioxiner e.m. 0,1 0,006 3,0 0,003 1,5 0,002 1,0
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Øvrigt 2013 2014 2015

Enhed Total Total Total

Driftstimer  m

Ovn 1 Timer 6.308 6.885 7.703

Ovn 2 Timer 8.073 8.100 8.019

I alt Timer 14.381 14.985 15.722

Støttebrændere   

Ovn 1 Brænder ovn Timer 135,1 137,0 64,1

Ovn 2 Brænder ovn     Timer 49,1 51,3 75,3

Ovn 2 Brænder Kedel Timer 12,4 10,2 31,8

I alt Timer 196,6 198,5 171,2

b: Mængde er beregnet udfra opgørelse på faktura.

m: 
Input/output: Mængde er målt på egen måler/vægt. 
Røggasdata: Mængde er målt på egne kontinuerte målere. De oplyste værdier er årsmiddelværdier.

e.m.: 

Input/output: Mængde er målt på ekstern måler. 
Røggasdata: Mængden er målt af et eksternt målefirma. De oplyste data er beregnede gennemsnit af flere målerunder pr. år. 
De målte værdier er timemiddelværdier, og kan derfor ikke direkte sammenlignes med grænseværdierne, der gælder kontrolpe-
rioder på døgn, uge eller år.

1) Mangel på forbrændingsegnet affald har gjort det nødvendigt at benytte mere biomasseaffald.

2) Støttebrændsel bruges i forbindelse med opstart af ovnene, samt ved regulering af forbrændingstemperaturen

3) Faldende vandforbrug 2013-2015 skyldes at vand fra røggaskondenseringen udnyttes

4) Teknisk vand er vand, der er opsamlet fra overfladearealer og dermed erstatter vandværksvand

5) Der benyttes fra 2013-2015 større mængder NaOH for at neutralisere spildevand fra røggaskondenseringen, da pH skal bringes 
op. Udskiftning af kedelvandbehandlingsanlæg fra mix-bed anlæg til EDI-anlæg har reduceret brugen af HCL og NaOH.

6) Der benyttes salttabletter til blødgøringsanlægget. 

7) Den stigende mængde NaOH skyldes at vådscrubberanlæggets trin 2 (til røggasrensning) kører kontinuert i forbindelse med 
etableringen af røggaskondenseringsprocessen. I trin 2 tilsættes NaOH for at fjerne SO2 fra røggassen.

8) Øget forbrug af NH3, for at reducere NOx-indholdet.

9) Modtager og anlæg til nyttiggørelse: NOAH AS, Langøya, N-3080 Holmestrand, Norge

10) Der er sammenhæng mellem indfyrede mængder og den producerede mængde aske og slagger.

11) Stammer fra kedelrensning. Medtaget efter ønske fra Miljøstyrelsen.

12) Data fra præstationsmålinger. Visse data er overestimerede, og detektionsgrænsen er anvendt, da det ikke har været muligt at 
opnå målinger p.g.a. de lave koncentrationer.

Noter:
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Affaldscenter Skårup
11.462 ton til 11.885 ton.

Til gengæld blev der i 2014 brugt væsent-
ligt mindre ren jord til retablering end i 2013. 
I 2014 brugte vi 2.398 ton mod 5.086 ton 
altså 2.688 ton mindre.

Mængden af jord der modtages til karte-
ring på vores karteringsplads i Vedslet ud-
gjorde i 2015 5.593 ton. Det var et lille fald i 
forhold til 2014, hvor vi modtog 5.736 ton. I 
2013 modtog vi 4.645 ton. 

Der er i 2015 blevet afsat færre mængder  
materialer til genanvendelse end det fore-
gående år. I 2015 blev der afsat 36.345 ton 
mens der i 2014 blev afsat 44.484 ton. I 2013 
var afsætningen 33.462 ton.

Det er primært mængden af slagge (gra-
fen tv. grøn kurve) til bygge- og anlægs-
formål, der „forstyrre“ billedet. Svingende 
efterspørgsel og lagerforskydninger af usor-
teret slagge påvirker de afsatte mængder. I 
2013 og 2014 blev der afsat hhv. 10.331 ton 
og 17.479 ton, mens der i 2015 blev afsat 
8.704 ton.

Mængden af kompost til jordforbed-
ringsformål (blå kurve) steg fra 7.648 ton i 
2013 til 8.785 ton i 2014 men faldt til 8.487 
ton i 2015. Over perioden er det dog en stig-
ning på ca. 850 ton. 

Mængden af brokker (brun kurve) der har 
været afsat til genanvendelse steg også fra 
2013 til 2014 fra 3.879 ton i 2013 til 7.155 ton i 
2014 men faldt i 2015 til 6.235 ton.

Rent træ til genanvendelse (gul kurve) har 
været stigende i hele perioden fra 3.959 ton 
i 2013, 4.290 ton i 2014 og 4.642 ton i 2015.

Afsætningen af jern og metal (sort stiplet 
kurve) var i 2013 2.402 ton stigende til 2.632 
ton i 2014 og med et fald i 2015, hvor mæng-

Affaldscenter Skårup driver også karte-
ringspladsen i Vedslet, hvorfor denne 
aktivitet er medtaget her. 

I 2016 håndterede vi 50.025 ton for-
skellige affald på Affaldscenter Skårup. 
Det var et fald i forhold til 2014, hvor vi 
håndterede 55.058 ton og i forhold til 
2013, hvor vi håndterede 53.260 ton.  

Fra 2014 til 2015 skyldes faldet alt-
overvejende færre mængder depone-
ringsegnet affald. Som følge af et tabt 
udbud på modtagelse af deponerings-
egnet affald, faldt mængderne med 
over 7.000 ton, fra 11.885 ton i 2014 til 
4.618 ton i 2015. Et lille fald kunne også 
konstateres i byggeaffald til sortering. 
Her faldt mængderne med ca 870 ton 
fra 7470 ton i 2014 til 6.603 ton i 2015. 

Andre fraktioner steg fra 2014 til 
2015: Haveaffald til kompostering steg  
fra 13.842 ton i 2014 til 13.948 ton i 2015, 
rent træ steg fra 4.305 ton til 4.995 ton 
og endelig modtog i i 2015 4.441 ton jord 
til retablering mod 2.398 ton i 2014.

Fra 2013 til 2014 oplevede vi en stig-
ning i de håndterede mængder: Dette 
skyldtes primært haveaffald, byggeaf-
fald samt rent og trykimprægneret træ. 
Haveaffald til kompostering steg med 
1.300 ton fra 12.543 ton i 2013 til 13.842 
ton i 2014. Byggeaffald til nedknusning 
eller sortering steg fra 2013 til 2014 med 
ca. 1.100 ton til 8.739 ton. Rent træ til 
genanvendelse udgjorde i 2013 3.718 ton 
og i 2014 4.305 ton. Trykimprægneret 
træ steg fra 589 ton i 2013 til 1.072 ton 
i 2014. Derudover var der også en lille 
stigning i det deponeringsegnede fra 
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den var 2.372 ton.
Samlet er genanvendelsesprocent steget 

fra  71 % i 2013 til 76 % i 2014 og 82 % i 2015.

Nøgleindikatorer og miljødata

På Affaldscenter Skårup registrerer vi vo-
res årlige forbrug af el, vand og diesel. For at 
kunne opstille nogle nøgleindikatorer har vi 
valgt at sætte den årlige massestrøm af ma-
terialeforbrug lig med de håndterede mæng-
der affald.

Indikator for biodiversitet er opgjort som 
arealet af bygninger, befæstede arealer samt 
arealer, der benyttes til deponi eller genanven-
delsesaktiviteter. Output er sat til de mængder, 
der i årets løb er blevet deponeret, genanvendt 
eller forbrændt, altså de afsatte mængder.

Forbruget af diesel faldt med 23 % i 2015 i 
forhold til 2014, mens de håndterede mæng-
der kun faldt med 9 %, svarende til et for-
brug på 1,06 liter/ton. Dette kan skyldes, at 
energikrævende aktiviteter som deponering 
og lastning  af slagge var mindre i 2015 end 
i 2014.

Forbruget af diesel steg med 5% fra 2013 
til 2014. De samlede mængder håndteret af-
fald steg ligeledes med ca. 5%, og det betød, 
at der skulle neddeles mere haveaffald og 
rent træ. Afsætningen af slagge steg mar-
kant og affald til deponi blev øget en smule. 
Til gengæld var neddeleren ny og mere ener-
gieffektiv. Samlet betyder det, at forbruget pr 
ton håndteret affald var 1,26 liter/ton i både 
2013 og 2014. 

Elforbruget i 2015 var mindre end de to 
forudgående år. Det kan skyldes, at der blev 
sorteret lidt mindre slagge end de foregående 
år. Ved sorteringen benyttes en el-drevet mag-
net, der frasorterer metaller. I 2015 lå sorterin-
gen tidligere på året end normalt, hvorfor der 
blev sorteret mindre slagge end de tidligere år. 
Der opstår i løbet af resten af året et oplag af 
ikke-sorteret slagge, der først behandles året 
efter, d.v.s., at der er en vis lagerforskydning i 
behandlingen af slagge. Forbruget af el stiger 
med ca. 5% fra 2013 til 2014. Det kan skyldes, 
at der blev sorteret lidt mere slagge i 2014. 

Det samlede energiforbrug er 7.394 MWh i 
2013, 7.767 MWh i 2014 og 5.946 MWh i 2015. 
Pr. håndteret ton affald bliver det næsten det 
samme for alle tre år, med et forbrug på 0,13 
MWh/ton i 2013 og 2014 og faldende til 0,11 
MWh/ton i 2015. 

Faldet i de totale håndterede mængder 
stiger fra 2014 til 2015 skyldes primært et fald 
i deponeringsegnet affald og afsætningen af 
slagge. Stigningen fra 2013 til 2014 skyldtes 
primært større mængder af deponeringsegnet 
affald, haveaffald til kompostering og bygge-
affald. 

De afsatte mængder faldet fra 2014 til 
2015 hvilket skyldes færre mængder til de-
poni samt slagge til genanvendelse. Fra 2013 
til 2014 var der en stigning, da der afsættes 

store mængder slagge, beton og kompost. In-
dikatoren for de afsatte mængder i forhold til 
håndterede mængder stiger fra 0,81 i 2013 til 
0,97 i 2014 og falder til 0,79 i 2015. Udsvingene 
de to sidste år skyldes primært afsætningen 
af slagge.    

Vandforbruget er beskedent med 267 m3 
i 2013, 96 m3 i 2014 og 57 m2 i 2015. I 2013 er 
der et stort forbrug i juli, hvilket skyldes støv-
dæmpende foranstaltninger med vand.

 Det bebyggede/anvendte areal er uæn-
dret 127.100 m2 i hele perioden.

Godkendelser og tilsyn

I 2015 har vi indsendt VVM-screening samt 
ansøgt Miljøstyrelsen om miljøgodkendelse 
af etablering af buffertank til forbehandling 
af perkolat.
    Vi har også ansøgt om og af Skanderborg 
Kommune fået meddelt landzonetilladelse og 
dispensation fra skovbyggelinjen til samme 
projekt. 
     Vi har endvidere ansøgt om revideret spilde-
vandstilladelse hos Skanderborg Kommune.
Miljøstyrelsen var på tilsyn i efteråret, men 
tilsynsbrev foreligger endnu ikke.

Klager

Vi har haft forskellige klager over lugt i det 
kommunale afledningssystem som stammer 
fra det perkolat, vi afleder.

Arbejdsulykker

Der har været to arbejdsulykker i 2015:
•	 Under kørsel på mellem to arbejdssteder 

vælter en medarbejder og pådrager sig 
en forstuvet ankel samt et trykket rib-
ben. 

•	 En medarbejder springer ned fra en con-
tainer og griber fat i tværstang for at af-
bøde springet til jorden. Det resulterer i 
en forstrækning af arme og skuldre.

Miljømål 2015

I 2015 havde vi 4 miljømål, som vi arbejdede 
med.
Der var tre mål med den overordnede mål-

sætning at udnytte ressourcerne i affaldet:

Vi vil lave et forsøg med at opgrave tidligere 
deponeret affald, sortere det, og derpå vur-
dere hvor meget der kan genanvendes eller 
forbrændes. Målet gik ud på, at få levet en 
projektbeskrivelse og derefter søge midler til 
gennemførelse af projektet. Begge dele blev 
gjort og målet derfor nået.

Et andet miljømål gik på at få defineret for-
skellige kvaliteter af biobrændsel i forhold til 
anvendelse og aftagere. Formålet skulle være 
at bedre kvaliteten af biobrændslet og skabe 
nye afsætningsmuligheder. Vi fik ikke arbej-
det med miljømålet.

Et tredje mål gik på at udnytte bundaske 
fra flisfyrede forbrændingsanlæg til jord-
forbedringsformål. Der skulle laves forsøg 
med soldning af bundasken og målet var at 
få tilbageført 70 % af bundasken til jordfor-
bedringsformål. Forsøget blev udført og det 
vurderes, at det var muligt at udsortere 70 % 
til jordbrugsformål.

     Det sidste mål havde den overordnede 
målsætning at mindske udledningen af mil-
jøbelastende stoffer:

Da vi har haft problemer med svovlbrinte-
holdigt perkolat, er det ønsket at få fjernet 
dette inden udledning til den offentlige spil-
devandsrensning. Derfor kræves det, at der 
skal etableres et forbehandlingsanlæg. Målet 
gik ud på at etablere dette. Vi nåede dog ikke 
at få etableret selve anlægget, men der blev 
udarbejdet en projektbeskrivelse og projektet 
blev søgt godkendt hos miljømyndighederne, 
hvor det endnu ikke var færdigbehandlet ved 
årets udgang. Vi anser dog målet for delvist 
nået og vil arbejde videre med det i 2016.

Nøgleindikatorer

Stof Enhed
2013 2014 2015

Pr. ton Pr. ton Pr. ton

Forbrugt energi (el + diesel) MWh 7.394 0,13 7.767 0,13  5.946 0,11

Håndteret affald Ton 57.905 1,00 60.814 1,00 55.618 1,00

Vandforbrug M3 267 0,005 96 0,002 57 0,001

Bebygget + anvendt areal M2 127.100 2,19 127.100 2,09 127.100 2,29

Output (afsatte mængder) Ton 47.011 0,81 58.819 0,97 44.160 0,79
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    Miljødata Affaldscenter Skårup

Input 2013 2014 2015

Enhed Total Pr. ton affald Total Pr. ton affald Total Pr. ton affald

Affald: m

Haveaffald til kompostering Ton  12.543  13.842  13.948 

Rødder Ton  422  420  301 

Beton til nedknusning Ton  808  1.269  2.109 

Letjern til genbrug Ton  1.614  1.673  1.654 

Slagger Ton  10.154  10.435  10.337 

Mellemdepot brændbart Ton  -    311  231 

Affald til deponi Ton  11.462  11.885  4.618 

- heraf asbest til deponi Ton  526 397  401 

Blandet byggeaffald til sortering Ton  6.864 7.470  6.603 

- heraf sorteringrest Ton  1.603 1.653  1.515 

Trykimprægneret træ Ton  589  1.072  789 

Rent træ Ton  3.718  4.305  4.995 

Jord til retablering 1) Ton  5.086  2.398  4.441 

I alt Ton 53.260 55.078 50.025

Jord til kartering: m Ton 4.645 5.736 5.593

I alt Ton 57.905 60.814 55.618

Forbrug: b

Diesel Liter  72.907 1,26  76.585 1,26  58.744 1,06

El  2) KWh  103.285 1,78  108.647 1,79  71.839 1,29

Vand  3)  m3 267 0,005 96 0,002 57 0,001

Noter

b: Mængde opgjort ud fra opgørelse på faktura og egne forbrugsregistreringer

m: Mængde opgjort ud fra opgørelser fra modtagere og egne indvejningsdata eller målere

e.m.: Mængden er målt af et eksternt målefirma.

1) Jord til etape 5 i fbm. retablering.

2) Der benyttes strøm i forbindelse med magnetsortering af slagge. I 2015 er der sorteret mindre slagge end tidligere år.

3) Forbruget er højt i 2013 p.g.a. støvdæmpende foranstaltninger i juli måned. Faldet fra 2014-2015 skyldes reduktion i antallet af 
medarbejdere

4) Manglende data skyldes, at der ikke har været udsorteret noget af fraktionerne.

5) I genanvendelsen er medtaget jord til retablering.

6) I 2013 forekom der en opstuvning af perkolat, hvorfor der blev afledt færre mængder

7) Da vi ikke måler TOC er der beregnet emission ud fra en defaultkoncentration på 1000 mg/l jvf. Miljøstyrelsens beregningsværktøj

8) Mængderne dækker hele deponiets levetid. Der mangler imidlertid data fra de første år, hvorfor disse er estimerede

9) Miljøstyrelsens beregningsværktøj er benyttet hertil. Gasmængden er antagelige noget overestimeret, idet beregningsværktøjet 
ikke kan differentiere mellem alle deponerede fraktioner, men nødvendiggør en gruppering af forskellige typer.

10) Inkluderer WEEE affald fra storskraldsindsamlingen
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Output - samlet 2013 2014 2015

Enhed Total Total Total

Affald: m

Kompost Ton  7.648  8.785  8.487 

Biobrændsel Ton  1.784  1.920  2.865 

Knust beton Ton  452  2.037  2.832 

Brokker Ton  3.428  5.118  3.405 

Letjern til genbrug Ton  2.402  2.632  2.372 

Slagger Ton  10.331  17.479  8.704 

Mellemdepot brændbart Ton  303  577  332 

Affald til deponi Ton  9.325  9.835  2.567 

Asbest til deponi Ton  526  397  401 

PCB til deponi Ton  9  -    135 

Sorteringsrest til deponi Ton  1.603  1.653  1.515 

Trykimprægneret træ Ton  142  1.353  1.121 

Rent træ Ton  3.959  4.290  4.642 

Ren jord til retablering Ton  5.086  2.398  4.441 

Jord til jordrens Ton  0    375  328 

Hvidevarer, kølemøbler, elektronik 10) Ton  11  17  39

Kabler  4) Ton  3 0 0

PVC  4) Ton  1 0 0

I alt Ton 47.011 58.865 44.186

Output - sorteringsanlægget 2013 2014 2015

Enhed Total Total Total

Affald: m

Brokker - sorteret Ton  3.428  5.118  3.405 

Beton Ton  566  1.224  998 

Sorteringsrest Ton  1.603  1.653  1.515 

Forbrændningsegnet Ton  97  101  132 

Deponeringsegnet Ton  85  118  120 

Jern og metal Ton  9  18  11 

Rent træ Ton  2  11  0   

Hvidevarer, kølemøbler, elektronik 10) Ton  11  17  38 

Kabler  4) Ton  3  0    0   

PVC  4) Ton  1  0    0   

I alt Ton 5.804 8.259 6.192



21

Output - samlet fordeling 2013 2014 2015

Enhed Total % Total % Total %

Affald: m

Genanvendelse  5) Ton 33.462 71 44.484 76 36.371 82

Forbrænding Ton 2.087 4 2.497 4 3.197 7

Deponering Ton 11.462 25 11.885 20 4.618 11

I alt Ton 47.011 100 58.865 100 44.186 100

Perkolat m  6) m3  15.682 21.752  22.579 

PRTR gas 2013 2014 2015

Tærskelværdi

Deponeret 
affald, ton 8)  733.241   745.125 749.742

Gasproduk-
tion:  6) ton/år ton/år ton/år 

oxideret
ton/år 

emission ton/år ton/år 
oxideret

ton/år 
emission ton/år ton/år 

oxideret
ton/år 

emission

Metan 100 440 44 396 443 44 399 450 45 405

PRTR perkolat 2013 2014 2015

Tærskelværdi

Perkolatmængde (m3) m 15.682 21.752 22.579

Målte koncentrationer i perkolat: e.m. kg/år mg/l kg/år mg/l kg/år mg/l kg/år

Ammoniak + Ammonium N
50.000

142,5  2.234,7 130,4 2836,5 128,0  2.890,1 

Nitrat N 1,70 26,7 2,32 50,5 1,33 30,0

TOC  7) 50.000 1.000  15.682 1.000  21.752 1.000  22.579 

kg/år μg/l kg/år μg/l kg/år μg/l kg/år

Arsen 5 12 0,188 84 1,827 12 0,271

Chrom 50 14 0,220 28 0,609 7 0,158

Kobber 50 23 0,361 47 1,022 13 0,294

Kviksølv 1 0,11 0,002 0,61 0,013 0,20 0,005

Nikkel 20 32 0,502 60 1,305 16 0,370

Zink 72 1,129 260 5,656 83 1,874

DEHP 1 0,44 0,007 1,62 0,035 0,69 0,016
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I 2015 nåede de totale indsamlede 
mængder i alt op på 39.734 ton. Det er 
knap 275 ton mindre end i 2014, men lidt 
lidt mere end i 2013, hvor der blev ind-
samlet 37.463 ton.  

Fordelt pr. genbrugsplads, så skete 
de største procentuelle ændringer i 
mængderne fra 2013 til 2014 især på 
Galten, Odder og Skanderborg genbrugs-
pladser, hvor mængderne steg med ca. 6 
% hvert sted. I Ry steg mængderne med 
3,2 % og  i Hørning var der et lille fald på 
0,2%.

Fra 2014 til 2015 faldt mængderne 
på Hørning og Ry genbrugspladser med 
henholdsvis 12,1 % og 9,2 %. I Skander-
borg steg mængderne til gængæld med 
12,1 %, mens mængderne var status quo 
på Odder og Galten genbrugspladser.

Mellem 2013 til 2014 skete der en 
stigning i fraktionerne bygningsaffald 
og haveaffald på ialt 1.500 ton, hvori-
mod stort brændbart faldt med 250 ton, 
så de tre fraktioner tilsammen udgjorde 
19.651 ton. Næsten samme niveau ses 
i 2015, hvor de tre fraktioner udgjorde 
19.538 ton.

 Fraktionerne bygningsaffald, ha-
veaffald og jord er de tre typer, der af-
leveres mest af på genbrugspladserne 
(grafen tv, øverst). Således udgjorde de, 
af de samlede mængder 57,1 % i 2013 og 
59,9 % i både 2014 og 2015. 

Derfor vil fald og stigninger også 
mængdemæssigt primært afspejle sig 
i disse tre fraktioner. Bygningsaffaldet 
er steget ca 400 ton til 7.079 ton i 2014 
og 7.098 i 2015. Haveaffaldet udgjorde i 

Genbrugspladserne
2013 10.068 ton og steg med ca 1.100 ton til 
11.152 ton i 2014 og faldt en smule i 2015 til 
11.103 ton. Endelig så steg mængden af jord 
med ca. 1.100 ton fra 4.645 ton i 2013 til 5.736 
ton i 2014. I 2015 blev der afleveret næsten 
samme mængde, nemlig 5.593 ton. Stigninger 
og fald i netop disse tre fraktioner kan måske 
sige noget om tiltagende eller aftagende krise, 
da man må formode, at kilden til disse frak-
tioner er forskellige anlægs- og vedligeholdel-
sesprojekter.

En fraktion, der har været i stigning i hele 
perioden er rent træ (nederste graf tv., kurven 
øverst). I 2013 indsamlede vi 3.262 ton, i 2014 
3.767 ton og i 2015 4.281 ton. Til gengæld er 
fraktionerne stort og småt brændbart faldet 
tilsvarende i perioden (nederste graf tv., mid-
terste kurver), fra 4.780 ton i 2013, 4.291 ton i 
2014 og 4.085 ton i 2015. Tilsammen har de tre 
fraktioner været meget stabile med 8.042 ton 
i 2013, 8.058 ton i 2014 og 8.366 ton i 2015, så 
derfor antager vi, at det er en stadig bedre ud-
sortering af rent træ fra den brændbare frak-
tion, der er skyld i hhv. stigning og fald.  

I 2015 blev der igen sat rekord i genanven-
delse idet 87,6 % af de indsamlede mængder 
blev afsat til genanvendelsesformål. I 2014 var 
det tal 86,8 % og i 2013 var det 83,2 %. 10,1 
% af affaldet gik i 2015 til forbrænding, hvor 
det blev nyttiggjort til produktion af varme og 
elektricitet. I 2014 blev det til 10,7 % og i 2013 
12,8 %. Det affald der ikke er egnet til hverken 
genanvendelse eller energiudnyttelse må  de-
poneres (nederste graf tv., næstnederste kur-
ve). Det drejede sig i 2015 om så lidt som 758 
ton eller 1,9 %, i 2014 var det 847 ton eller 2,1 % 
og i 2013 var det 1.317 ton eller 3,5 %. 
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Nøgleindikatorer

Stof Enhed
2013 2014 2015

Pr. ton Pr. ton Pr. ton

Forbrugt energi (el + diesel) MWh 505 0,013 999 0,025 1.193 0,030

Håndteret affald Ton 37.463 1,0 40.016 1,0 40.453 1,0

Vandforbrug M3 174 0,005 464 0,012 462 0,012

Bebygget/befæstet areal M2 33.359 0,89 33.359 0,83 33.359 0,84

Output Ton 37.463 40.016 40.453

Nøgleindikatorer
På genbrugspladserne registrerer vi vores årlige 
forbrug af el, vand og brændstof. Det har vi gjort 
for at kunne opstille nogle nøgleindikatorer for 
energiforbruget. Den årlige massestrøm af mate-
rialeforbrug er sat lig med de håndterede mæng-
der affald. Indikator for biodiversitet er opgjort 
som arealet af bygninger og befæstede arealer for 
hvert driftsområde. Output er lig input, altså de 
håndterede mængder affald i ton.

Mængden af forbrugt energi er steget i perio-
den 2013 til 2015. Det skyldes først og fremmest, 
at der er løbende er blevet indkøbt gummihjuls-
læssere til alle genbrugspladserne og 2014 er det 
første år, hvor der har været fuld drift af dem på 
alle pladser. Gummihjulslæsserne bliver efterføl-
gende i stigende grad også brugt til at trykke af-
faldet i containerne, således at der kan bortkøres 
større mængder ad gangen. Derved har dieselfor-
bruget været stigende i perioden, og vi forventer 
at dieselforbruget i 2015 vil være det fremadret-
tede niveau. Elforbruget er steget med ca 65 % 
i perioden, da der er blevet opstillet flere compri-
matorcontainere på alle genbrugspladserne. Pr 
håndteret ton affald betyder det at energiforbru-
get for 2013 er 0,013 MWh pr. ton affald, i 2014 til 
0,025 MWh pr. ton affald stigende til 0,030 MWh 
pr. ton affald i 2015. 

De håndterede mængder affald stiger fra 
2013 til 2014 med næsten 2.500 ton til 40.016 ton 
og dette niveau ses også i 2015, hvor mængderne 
udgør 40.453 ton.  

Vandforbruget stiger i perioden fra 174 m3 
i 2013 til 464 m3 i 2014 . Den store stigning i 
2014 skyldes dels et sprængt vandrør på Hør-
ning Genbrugsplads samt et utæt rør i Værdi-
parken, der først blev opdaget promo 2016.  
Dette har medført et øget forbrug i både 2014 
og 2015. I 2015 var vandforbruget 462 m2. 
I forhold til ton modtaget affald, betyder det 
stigning fra 0,005 m3 pr ton i 2013 til 0,012 m3 
pr ton i hvert af årene 2014 og 2015. 

Arealforbruget er uændret i alle årene. Ses 

der på benyttet areal pr ton modtaget affald 
er arealforbruget i 2013 0,89 m2 pr ton affald,  
0,83 m2 pr ton affald i 2014 og 0,84 i 2015, pro-
portionalt med de modtagne mængder affald.

Godkendelser og tilsyn
I 2015 har vi har haft følgende arbejds-/miljø-
tilsyn:

- Værdiparken i Skanderborg:
Miljøtilsyn af Skanderborg Kommune - ingen 
bemærkninger.

Klager
Vi har ikke modtaget klager af miljømæssig 
karakter i 2015.

Arbejdsulykker
Der har ikke været arbejdsulykker i 2015. 

Miljømål i 2015
I 2015 havde vi 3 miljømål for genbrugsplad-
serne.
For det ene af målene var den overordnede 
målsætning at opnå besparelser på ressour-
ceforbruget:
 
Målet gik ud på at minimere transport af con-
tainere ved at opbygge et system, der kan re-
gistrere fyldningsgrad/vægt på de forskellige 
fraktioner. Vi fik ikke arbejdet med målet og 
det er derfor udsat til 2016.

De tre øvrige mål gik på den overordnede 
målsætning at udnytte ressourcerne i affaldet:
Det ene mål gik på at få udsorteret 100 ton 
hård plast til genanvendelse. Dette skulle ske 
ved at opsætte mere indsamlingsmateriel på 
genbrugspladserne samt øge fokus på sorte-
ringen. Der blev kun indsamlet 15 ton. Dette 
kan skyldes, at modtageren af fraktionen kas-
serer hele partiet, hvis der konstateres indhold 
af PVC-holdigt hård plast. Således kan mindre 

fejlsorteringer betyde, at større mængder kas-
seres. Målet blev således ikke nået.

Det andet mål gik på at udsortere 150 ton 
glas (spejlglas, knust glas mm) til genanven-
delse. Dette skulle ske ved at opsætte mere 
indsamlingsmateriel på genbrugspladserne 
samt øge fokus på sorteringen. Der blev op-
sat indsamlingsmateriel, men ordningen blev 
først idriftsat i løbet af november, hvorfor 
ingen mængder var blevet indvejet til gen-
anvendelse ved årets udgang. Målet er derfor 
ikke nået, og videreføres i 2016.

Det tredje mål gik på at undersøge mulighe-
derne for direkte genbrug af byggematerialer, 
herunder afdække mulighederne for direkte 
genbrug af byggematerialer og vurdere po-
tentialet i de afleverede mængder erhvervs-
affald på genbrugspladserne. Dette blev 
gjort, og medførte, at vi arbejdede videre med 
et projekt, der skal udvikle et materialepas 
for genanvendelige byggematerialer.
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Miljødata genbrugspladserne

Input 2015 pr anlæg

Mængder i kg  Modtager

Galten Hørning Odder Ry Skanderborg Tunø I alt
Affald: m

Akkumulatorer  8.439  4.075  13.727  7.376  11.044  -    44.661 Danbørs

Asbest  1) 800  800 Renosyd

Autodæk m. fælge  112.530 Danbørs

Aviser og ugeblade 156.160 37.910 95.230 161.350 88.590  539.240 Renosyd

Batterier, små 2.437 1.531 6.331 2.955 5.870   19.124  El-retur

Blandet folie 22.570 12.690 50.910 25.610 50.070  161.850 Renosyd

Brandslukkere  2) 201 181 417 358 504  1.661 Stena Miljø

Brokker og beton 968.440 405.430 2.488.980 908.440 2.231.350 95.580  7.098.220 Renosyd

Brændbart, småt 444.220 246.610 901.910 459.070 691.710 4.600  2.748.120 Renosyd/
Hammel Fjv

Brændbart, stort 233.230 109.570 406.730 203.430 384.180  1.337.140 Renosyd/
Hammel Fjv

Deponi 112.080 54.980 280.020 105.380 202.420 2.240  757.120 Renosyd

Emballage  2) 0 0 5.720 1.240 14.760  21.720 Renosyd

Farligt affald 25.136 13.674 47.630 23.453 45.297  155.190 Stena Miljø

Gips 61.840 47.900 134.220 61.200 170.920  476.080 Marius P

Haveaffald 1.908.270 1.039.560 3.618.590 1.513.620 3.023.170  11.103.210 Renosyd

Havemøbler 7.310 4.280 15.390 5.720 10.180  42.880 Danbørs

Hvid sanitet mm 4) 73.320 34.880 100.200 52.400 116.640  377.440 Marius P

Hård PVC 23.960 9.600 54.360 12.620 48.900  149.440 Marius P

Hård plast  2) 1.120 2.280 1.340 10.340  15.080 Marius P

Isolering 4) 28.680 16.320 71.780 28.140 63.160  208.080 RGS90

Jern og metal 252.840 126.430 532.000 229.110 481.140 4.740  1.626.260 Renosyd

Jordfyld 993.980 467.720 2.207.970 507.860 1.415.280  5.592.810 Renosyd

Kabler  5.470 2.165 9.895 5.565 9.970  33.065 Danbørs

Olie 4.365 915 6.494 2.817 5.544  20.135 Ekokem

Pap 142.180 84.030 271.670 135.390 272.280 5.140  910.690 Renosyd

Plastdunke 2.050 1.320 8.370 1.670 3.920  17.330 Renosyd

Pærer, lysstofrør 6) 1.421 808 2.826 1.184 2.315  8.554 El-retur

Rent træ 617.650 339.580 1.402.360 570.780 1.350.420  4.280.790 Renosyd

Rødder 54.310 22.370 189.380 48.470 85.250  399.780 Renosyd

Skærme  6) 27.250 17.040 53.720 22.470 58.240  178.720 El-retur

Småt/andet elektronik  6) 62.680 32.293 109.450 55.720 118.640  378.783 El-retur

Store hvidevarer 6) 54.260 24380 87.186 43.245 89.194  298.265 El-retur

Store kølemøbler 6) 27.680 12.512 53.404 23.565 47.326  164.487 El-retur

Trykflasker  2) 536 137 506 271 815  2.265 Danbørs

Trykimprægneret træ 115.540 59.900 240.760 126.900 238.900 1.080  783.080 Renosyd

Vinduer  68.020 36.040 124.880 49.804 109.210  387.954 P.Fournaise

I alt 6.506.525 3.267.951 13.595.295 5.398.523 11.467.602 114.180 40.452.554
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Input total 2013 2014 2015

Enhed Total Total Total

Affald: m
Akkumulatorer Ton 38 40 45

Asbest  1) Ton 2 2 1

Autodæk m. fælge Ton 110 123 113

Aviser og ugeblade Ton 581 541 539

Batterier, små Ton 14 16 9) 19

Brandslukkere  2) Ton - 145 162

Blandet folie Ton 120 1 2

Brokker og beton Ton 6.682 7.079 7.098

Brændbart, småt Ton 3.104 2.871 2.748

Brændbart, stort Ton 1.676 1.420 1.337

Deponi Ton 1.315 845 757

Emballage  2) Ton - 6,57 22

Farligt affald Ton 171 152 155

Flasker  3) Ton 119 0 0

Gips Ton 482 432 476

Haveaffald til kompostering Ton 10.068 11.152 11.103

Havemøbler Ton 28 45 43

Hvid sanitet mm 4) Ton 54 358 377

Hård PVC Ton 54 65 149

Hård plast  2) Ton - 12 15

Isolering 4) Ton 17 131 208

Jern og metal Ton 1.594 1.592 1.626

Jordfyld Ton 4.645 5.736 5.593

Kabler  Ton 31 34 33

Olie Ton 19 19 20

Pap Ton 761 864 911

Plastdunke Ton 11 10 17

Pærer, lysstofrør (kviksølvholdige) 5) Ton 0 9 6

Rent træ Ton 3.262 3.767 4.281

Rødder Ton 485 437 400

Skærme  5) Ton 209 182 179

Småt/andet elektronik  5) Ton 380 376 379

Store husholdningsapparater 5) Ton 385 459 463

Trykflasker  2) Ton - 3 2

Trykimprægneret træ Ton 562 728 783

Vinduer  Ton 523 402 388

I alt Ton 37.463 40.016   40.453 

Forbrug: bm
El  6) KWh 66.071 98.417 109.593

Vand  7) M3 120 464 462

Diesel  8) Liter 4.383 9.008 10.830
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Noter:

b: Mængde opgjort ud fra opgørelse på faktura og egne forbrugsregistreringer

m: Mængde opgjort ud fra opgørelser fra modtagere og egne indvejningsdata

1)
Asbest skal afleveres på Affaldscenter Skårup, som alternativ til genbrugspladsen. De registrerede mængder kommer primært fra 
Tunø.

2) Nye fraktioner fra 2014

3)
Der afleveres færre flasker på genbrugspladserne, da de nu indsamles via husstandsindsamling. Derfor er der ikke længere sær-
skilt indsamling af flaskerne, men de henvises til kuber til emballage (af glas, metal og plast). 

4) Nye fraktioner indført i løbet af 2013

5) WEEE-affald. Afhentningsordningerne ændres jævnligt, hvorfor mængderne opgøres på forskellige fraktioner fra år til år.

6) Stigningen fra 2013 til 2015 skyldes et stigende forbrug på genbrugspladserne som følge af flere komprimatorcontainere.

7)
Der er et højt vandforbrug i 2014 p.g.a. et sprængt vandrør på Hørning Genbrugsplads. Ligeledes er der et øget forbrug i 2014 og 
2015 som følge af et utæt rør i Værdiparken, der først blev opdaget promo 2016.

8)
Dieselforbruget er stigende i takt med at der kommer gummihjulslæssere på ialt 4 pladser og disse i stigende grad benyttes til at 
trykke affaldet i containerne

9) Mangelfulde data for 2014

Output 2013 2014 2015

Enhed Total % Total % Total %

Affald: m
Genanvendelse Ton 31.180 83,2% 34.710 86,8% 35.435 87,6%

Forbrænding Ton 4.780 12,8% 4.290 10,7% 4.085 10,1%

Deponering Ton 1.317 3,5% 847 2,1%  758 1,9%

Specialbehandling Ton 185 0,5% 160 0,4%  169 0,4%

I alt 37.463 100,0% 40.008 100,0%   40.453 100,0%



27

På affaldscenter Norgesvej håndteres papir/
pap fra indsamlingsordningen og genbrugsplad-
serne. 
     De samlede mængder af papir og pap faldt 
260 ton fra 2013 til 2014. Fra 2014 til 2015 var der 
en stigning på ca. 75 ton. 
   De indsamlede mængder på genbrugsplad-
serne steg med henholdsvis 60 ton og 45 ton fra 
2013 til 2014 og 2014 til 2015. Det betyder, at bå-
det faldet fra 2013 til 2014 og stigningen fra 2014 
til 2015 primært stammer fra den husstandind-
samlede mængde. Dette bekræftes også af tal-
lede fra indsamlingsordningen. Det kan måske 
spille en rolle, at husstandene nu kan anbringe 
både papir og pap i samme beholder; tidligere 
var det kun papir, der blev indsamlet. 

Emballagemængden steg fra 2.157 ton i 
2013 til  2.220 ton i 2014 og yderligere til 2.335 
i 2015. 

Da næsten alle de håndterede mængder er 
genanvendelige er genanvendelsesprocenten 
også altid meget høj. Undtaget er fejlsorteret 
affald, der tages fra, før mængderne sendes 
videre til genanvendelse. I 2013 kunne således  
99,6 % sendes videre til genanvendelse, i 2014  
og 2015 var det 99,9 % 

Klager
Der har ikke været klager af miljømæssig ka-
rakter i 2015

Arbejdsmiljø
Der har ikke været nogen arbejdsulykker i 
2015. 

Miljømål 2015
I 2015 var der ikke sat nogen miljømål.

Nøgleindikatorer
Når output´et ikke svarer til input´et, skyldes 
det, at der forekommer nogle lagerforskyd-
ninger i forbindelse med oplag.

Den forbrugte energi pr. ton afsat mæng-
de er faldet fra 0,09 MWh/ton i 2013 til 0,06 
MWh/ton i 2014 og 2015. Elforbruget er svagt 
faldende i perioden, fra 82.101 KWh i 2013 
til 79.362 KWh i 2015. Dieselforbruget faldet 
med ca. 2.100 liter fra 2013 til 2014. Det skyl-
des indkøbet af en gummiged til erstatning 
for en mindre gummihjulslæsser. Herved er 
der opnået en større maskinkraft, der kan 
flytte større mængder ad gangen.Forbruget 
steg lidt i 2015, hvor der blev brugt 3.611 liter.

Samlet betyder det, at der blev brugt 0,51 l 
diesel pr ton håndteret affald i 2015 mod 0,45 
liter i 2014 og 0,75 liter i 2013. På trods af det 
store elforbrug til ballepressen, betyder det 
samlet set, at energiforbruget pr. ton affald er 

Nøgleindikatorer

Stof Enhed
2013 2014 2015

Pr. ton Pr. ton Pr. ton

Forbrugt energi (el + diesel) 3) MWh 603 0,09 388 0,06 440 0,06

Håndteret affald Ton 6.963 1,01 6.795 0,99 7.023 1,00

Vandforbrug M3 132 0,02 126 0,02 145 0,02

Bebygget + anvendt areal M2 8.340 1,21 8.340 1,22 8.340 1,19

Output (afsatte mængder) Ton 6.890 6.847 6.993

faldet i perioden fra 0,09 MWh/ton affald i 2013 
til 0,06 MWh i 2015. 

De håndterede mængder er faldet fra 6.963 
ton i 2013 til 6.795 ton i 2014 men steget lidt til 
7.023 ton i 2015. 

Vandforbruget svinger lidt med 132 m3 
i 2013, 126 m3 i 2014 og 145 m3 i 2015. Der er 
ikke nogen væsentlig årsag til det. Pr ton afsat 
mængde giver det ingen ændring, men er fortsat 
på 0,02 m3/ton i hele perioden. 

Arealanvendelsen er uændret i perioden, 
men udsving i de behandlede og dermed afsatte 
mængder får indflydelse på nøgleindikatorerne. 
De var således 1,21 i 2013, 1,22 i 2014 og 1,19 i 
2015.

Affaldscenter Norgesvej
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Input 2013 2014 2015

Affald: m Enhed Total Pr. ton affald Total Pr. ton affald Total Pr. ton affald

Batterier 1) Kg 9.729 9.242 10.053

Behandling af papir Ton  3.665  3.378  3.411 

Balning af pap Ton  948  975  1.019 

Balning og håndtering af plastfolie Ton  120  145  180 

Balning og håndtering af plastdunke Ton  25  22  24 

Balning og håndtering af plasthavemøbler Ton  39  45  43 

Omlastning af emballageaffald  Ton  2.157  2.220  2.335 

I alt Ton  6.963  6.795  7.023 

Forbrug: bm

Diesel b 2) Liter 5.204 0,75 3.066 0,45 3.611 0,51

El Hal 1 m 3) KWh 82.101 11,79 81.212 11,95 79.362 11,30

Vand Hal 1 (Norgesvej 13) m m3 132 0,02 126 0,02 145 0,02

Output 2013 2014 2015

Affald: m Enhed Total Pr. ton affald Total Pr. ton affald Total Pr. ton affald

Papir Ton  3.659  3.432  3.467 

Pap Ton  951  968  973 

Plastfolie Ton  125  119  132 

Plastdunke Ton  39  22  36 

Plasthavemøbler Ton  23  43  36 

Batterier Ton  10  9 10

Emballage Ton  2.054  2.249  2.335 

Forbrændingsegnet Ton  31  4  5 

I alt Ton  6.890  6.847  6.993 

Genanvendelse Ton 6.859 99,6% 6.843 99,9%  6.988 99,9%

Forbrænding Ton 31 0,4%  4 0,1%  5 0,1%

I alt Ton 6.890 100,0% 6.847 100,0% 6.993 100,0%

Spildevand  4) m3 132 126 145

Noter:

b: Mængde opgjort ud fra opgørelse på faktura og egne forbrugsregistreringer

m: Mængde opgjort ud fra opgørelser fra modtagere og egne indvejningsdata

1) Batterier fra lågordning, boligforeninger, skoleindsamlinger mm. 

2) Dieselforbruget falder fra 2013 til 2014 som følge af nyt kørende materiel

3) Elforbruget dækker både administrationen og Hal 1

4) Mængden er sat lig vandforbruget

Miljødata Affaldscenter Norgesvej
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De samlede mængder fra indsamlingsordnin-
gerne bliv i 2015 næsten på niveau med 2014 og 
2013. Der blev ialt indsamlet 23.405 ton mod 
23.826 ton i 2014 og 23.922 ton i 2013 - altså et 
fald på ca. 425 ton i 2015 og ca 80 ton i 2014.  
    Faldet fra 2013 til 2014 skyldes primært 
færre papirmængder, her blev der indsamlet 
200 ton mindre i 2014. Faldet fra 2014 til 2015 
skyldes først og fremmest færre mængder 
restaffald fra husholdningerne. Her blev der 
indsamlet ca. 600 ton mindre. 
   Til gengæld steg mængden af haveaffald fra 
henteordningen fra 79 ton i 2013 og 118 ton i 
både 2014 og 2015. Det er ikke de store mæng-
der, men procentuelt så sker der en stigning på 
33 % fra 2013 til 2014.

Mængden af det indsamlede restaffald er 
på nivaeu i både 2013 og 2014, men det falder 
som nævnt i 2015. I 2013 er det således 18.778 
ton, i 2014 er det 18.797 ton og i 2015 18.187 
ton. 

Mængden af emballage har også været sti-
gende. Den steg således fra 2.157 ton i 2013 til  
2.213 ton i 2014 og yderligere til 2.302 i 2015.

Nøgleindikatorer

Energiforbruget er langt overvejende diesel 
til lastbilerne. Forbruget er nogenlunde sta-
bilt, men dog let stigende i perioden. I 2013 
blev der brugt 23.262 liter, i 2014 23.613 liter 
og i 2015 24.055 liter. El-forbruget stiger i hele 
perioden, uden at vi har nogen forklaring på 
det. Det stiger fra 11.561 KWh i 2013 til 19.920 
KWh i 2015. Samlet set betyder det dog, at 
der benyttes den samme mængde energi pr 
indsamlet ton affald, nemlig 0,10 Liter/ton.
Vandforbruget svinger lidt, uden nogen 
egentlig forklaring herpå. I 2013 er det 44 m3, 

i 2014 57 m3 og i 2015 51 m3.
Arealanvendelsen er uændret i perioden, og 

udsvinget i de indsamlede mængder er for be-
skedent til at få indflydelse på nøgleindikato-
rerne. De var således uændret 1,15 pr ton i hele 
perioden.

Klager
Vi har ikke modtaget klager af miljømæssig 
karakter i 2015. 

Arbejdsulykker
Der har været to arbejdsulykker i 2015:
•	 En medarbejder får hånden i klemme i et 

beslag, da han skal trække en containerr 
op på lastbilen. Det medfører en revne i 
knoglen på den ene pegefinger.

•	 Under indsamling af papiraffald stiger 
en medarbejder ud lastbilen og vrider 
foden på en kantsten. Det medfører en 
forstuvning. 

Nøgleindikatorer
Stof Enhed

2013 2014 2015

Pr. ton Pr. ton Pr. ton

Forbrugt energi (el + diesel) MWh 2.338 0,10 2.378 0,10  2.425 0,10

Håndteret affald Ton 23.922 1,00 23.844 1,00 23.405 1,00

Vandforbrug M3 44 0,00 57 0,00 51 0,00

Bebygget + anvendt areal M2 3.616 0,15 3.616 0,15 3.616 0,15

Output (afsatte mængder) Ton 23.922 23.844 23.405

Henteordningerne
Miljøtilsyn
Der har ikke været ført miljøtilsyn i 2015.

Miljømål 2015
Der var sat et enkelt miljømål for 2015. Målet 
gik på at mindske kørslen i forbindelse med 
tømning af miljøstationer. Dette skulle ske 
ved at få udarbejdet en rapport, der beskrev 
metoder til systematik og optimering i for-
bindelse med udarbejdelse af køreruter.

Vi havde det også som miljømål i 2014 , 
men vi havde desværre vanskeligheder med 
at generere egnede vejedata på affald fra 
miljøstationerne. Da netop vejedata var en 
af forudsætningerne for at kunne opstille 
optimeringsmodeller, nåede vi ikke i hus med 
målet. I 2015 lykkedes det os at tilvejebringe 
data i et omfang, som gjorde det muligt at 
fuldføre målet.
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Miljødata henteordningerne

Input 2013 2014 2015

Affald: m Enhed Total Pr. ton affald Total Pr. ton affald Total Pr. ton affald

Indsamling af papir  1) Ton 2.898 2.697 2.776

Indsamling af haveaffald  1) Ton 79 118 118

Indsamling af restaffald  2) Ton 18.778 18.797 18.187

Indsamling af emballage  2) Ton 2.157 2.213 2.302

Indsamling af risikoaffald + medicin 3) Ton 10,4 19,4 21,4

I alt Ton 23.922 23.844 23.405

Forbrug: bm

Diesel papir/haveafald  4) Liter 23.262 7,81 23.613 8,39 24.055 8,31

El Hal 2 KWh 11.561 3,88 16.261 5,78 19.920 6,88

Vand Hal 2 M3 44 0,01 57 0,02 51 0,02

Output 2013 2014 2015

Affald: m Enhed Total % Total % Total %

Genanvendelse Ton 5.134 21,5% 5.028 21,1% 5.196 22,2%

Forbrænding Ton 18.788 78,5% 18.816 78,9% 18.208 77,8%

I alt Ton 23.922 100,0 23.844 100,0 23.405 100,0

Spildevand  5) M3 44 57 51

Noter:

b: Mængde opgjort ud fra opgørelse på faktura og egne forbrugsregistreringer

m: Mængde opgjort ud fra opgørelser fra modtagere og egne indvejningsdata

1) Indsamlet med egne biler.

2) Indsamling via kontrakt med entreprenør. 

3) Ordningen omlægges i 2014 til ekstern transportør og modtager

4) Opgjort for indsamling af papir og haveaffald. 

5) Mængden er sat lig vandforbruget.
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2013-2015, idet det måles sammen med el-
forbruget på Affaldscenter Norgesvej. 

Som output er valgt antal ansatte i Admi-
nistrationen, som her omfatter direktør, Pri-
vatkundeafdelingen, Erhvervskundeafdelin-
gen samt Økonomi- & Personale samt  Miljø & 
Kvalitet. Staben er udvidet med nogle medar-
bejdere på projekt- eller midlertidige ansæt-
telser, så der nu er totalt 22 medarbejdere, 
der arbejder i administrationen på Norgesvej.

I 2013 var det anvendte areal pr medarbej-
der 21,8 m2, og det er uændret i hele perioden. 
Vandforbruget pr medarbejder er uændret i 
2013 og 2014 - der benyttedes 1 m3 pr med-
arbejder. I 2015 forekom et lille fald i forbrug, 
men ændrer ikke på nøgleindikatoren.

Arbejdsulykker
Der har ikke været arbejdsulykker i 2015.

Administrationen

Nøgleindikatorer

Stof Enhed
2013 2014 2015

Pr. 
ansat

Pr. 
ansat

Pr. 
ansat

Forbrugt energi (el + diesel) MWh - - - - - -

Vandforbrug M3 22 1,0 22 1,0 21 1,0

Bebygget + anvendt areal M2 480 21,8 480 21,8 480 21,8

Antal ansatte i Administra-
tionen 22 22 22

I 2015 arbejdede vi med 3 miljømål. 
Der var alle mål med den overordnede 

målsætning at udnytte ressourcerne i affal-
det:

Det første mål gik på at øge borgernes vi-
den om korrekt affaldssortering. Handling var 
at afvikle en oplysningskampagne på Mid-
sommerstafetten, der afvikles i Skanderborg. 
Der blev opstillet forskellige affaldscontaine-
re til indsamling af genanvendelige materia-
ler og restaffald og Renosyd havde desuden 
flere medarbejdere til stede til at vejlede 
løbsdeltagerne. Efterfølgende blev det gen-
anvendelige affald tippet af og inspiceret for 
at vurdere fejlsorteringen. Vi havde et kon-
kret mål om, at < 5 % af det genanvendelige 
affald måtte være fejlsorteret. Vi vurderede, 
at fejlsorteringen lå under 5 %, og at målet 
således var nået.

Det andet mål gik på at udvikle et sor-
teringskoncept til skoler. Mølleskolen i Ry 
kom til at fungere som forsøgsskole og sam-
arbejdspartner. Hensigten var, at arbejdet 
med affald, genanvendelse og værdier skulle 
udmønte sig i en bevidsthed om, samt en 
ændring af, de involverede elevers handle-
mønstre i forhold til affaldssortering og dels 
resultere i etablering af konkrete sorterings-
systemer på skolen. Der blev søgt og givet 
udviklingsmidler via Miljøstyrelsens puljer. I 
2015 er der blevet kigget på affaldssorterin-
gen på skolen, hvor eleverne bl.a. har lavet 
observationer og indsamlet affald, som er 
blevet vejet og sorteret. Projektet fortsætter 
i 2016, men med det udførte arbejde og de 
indhøstede erfaringer anser vi målet for 2015 
for nået.  

Det tredje mål udsprang af den omlæg-
ning der skete af husstandsindsamlingen for 
papir til også at omfatte pap. Det var forud-
sat, at den reducerede afregning pr. ton kun-
ne opvejes af øgede mængder pr. husstand 
og ved tilgang af ny kunder. Vi havde derfor 
sat som mål at skaffe en nettotilgang på min. 
1.800 nye kunder i henteordningen. Samtidig 
satte vi et mål for den samlede indsamling 
af papir og pap på min. 4.800 ton i 2015 sva-
rende til en stigning på 10 % i forhold til året 
før. Ved årets udgang havde vi fået en tilgang 
på 614 kunder og indsamlet 4.440 ton pap og 
papir. Det svarer til en stigning på 2 %. Målet 
blev således desværre ikke nået.

Klager
Vi har ikke modtaget klager af miljømæssig 
karakter. 

Nøgleindikatorer
Nøgleindikatorer for Administrationen kan 
kun oplyses for arealanvendelsen og vand-
forbrug.  Vi mangler data for energiforbruget 




	2015 A Forside miljøredegørelse - 2
	2015 0 Indholdsfortegnelse
	2015 1 Renosyd
	2015 2 Kraftvarmeværket
	2015 3 AFC Skårup
	2015 4 Genbrugspladserne
	2015 5 AFC Norgesvej
	2015 6 Indsamlingsordningerne
	2015 7 Administrationen
	2015 B Bagside miljøredegørelse

