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1 Forord 

2019 blev atter et godt år for Renosyd med en fortsat højere genanvendelse, mere genbrug samt et stærkt 

fokus på, hvordan vi kan udnytte ressourcerne bedst muligt og reducere den mængde affald, vi alle  

producerer. 

I Folketinget blev politikerne i 2019 enige om en ny klimalov, der slår fast, at Danmark skal reducere  

udslippet af drivhusgasser med 70% inden 2030. Det får betydning for os alle sammen, og det får betydning 

for Renosyds arbejde og udvikling i de kommende år. 

I Renosyd ønsker vi at bidrage til en bæredygtig verden. Det er en stor opgave, som kræver, at vi er i dialog 

med borgere og virksomheder. For netop borgere og virksomheder er en vigtig del af løsningen. Det er her, 

affaldet produceres. Og det er her, der skabes grundlag for at udnytte ressourcerne i affaldet. 

Der blev i 2019 arbejdet med en ny prisstruktur af kundernes affaldsløsninger, netop for at skabe  

incitament til at reducere affaldsmængderne og øge genanvendelsen.  

I efteråret fejrede vi 40-års jubilæum med både vores kunder og medarbejdere, hvor vi dykkede ned i  

affaldets rejse gennem de fire årtier, der er gået.  

Internt har vi haft særligt fokus på, hvordan vi forebygger arbejdsulykker og sikrer god trivsel for vores 

medarbejdere. Med 79 ansatte på fem genbrugspladser, to affaldscentre, en kørselsafdeling, et deponi, en 

genbrugsbutik og et affaldsenergianlæg har vi i 2019 tømt ca. 1,5 mio. affaldsbeholdere, håndteret ca. 

130.000 ton affald og produceret ca. 211.000 MWh varme og el.  

Regnskabstal, affaldsstatistik og miljødata finder du bagerst i årsrapporten. 

God læselyst!  

 

       

 

 

 

 

Finn Sander Jensen   Kresten Bjerre   Annemette Fuglsang 

Bestyrelsesformand   Næstformand   Direktør  
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2 Mål og forretning 

2.1 Ejerpolitik 

Byrådenes vision er, at Renosyd skal bidrage til opfyldelsen af FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling, 

og at Renosyd understøtter ambitionerne om udvikling af den cirkulære økonomi.  

Byrådene ønsker, at Renosyd videreudvikler virksomhedens strategi om at gøre affald til værdi, så bære-

dygtigheden i Renosyds aktiviteter skabes ved en balanceret indsats på økonomiske, miljømæssige samt 

lokale og sociale forhold. Vi kalder det den ”tredobbelte bundlinje”, som er illustreret i midten af ejer- 

politikken. 

Renosyds kerneopgaver skal udvikles sammen med borgerne, så borgerne oplever, at de er en del af værdi-

kæden. Renosyds værdiskabelse må gerne være en del af det, der gør borgerne stolte af at bo i  

Skanderborg og Odder Kommuner. 

Udviklingen fra traditionel driftsorganisation til en forretningsorienteret virksomhed skal fortsætte, så  

Renosyd vil kunne stå stærkt i et fremtidigt liberalt marked. 

Ejerpolitikkens visioner, strategiske spor og overordnede mål udmøntes gennem Affaldsplan 2019 – 2022 

og Renosyds virksomhedsplan. 

 

 

 

 

http://renosydaffaldsplan.dk/
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2.2 Forretningsmodel 

Renosyd er et interessentskab (I/S), ejet af Skanderborg og Odder Kommuner, der tilsammen har godt 

85.000 indbyggere ved udgangen af 2019. Renosyd varetager indsamling, sortering og bearbejdning samt 

afsætning af affald for kommunernes ca. 35.700 husstande, ca. 2.000 sommerhuse og ca. 3.000 erhvervs-

virksomheder. 

RENOSYD INDSAMLER, MODTAGER OG RESSOURCEOPTIMERER ÅRLIGT CA. 130.000 TON AFFALD 
Renosyd skelner overordnet mellem affaldsindsamling og affaldsbehandling, som begge er kerneaktiviteter 

i virksomheden. Affaldsindsamlingen skal sikre effektiv indsamling af affaldet fra private husstande, offent-

lige institutioner og virksomheder. Affaldsbehandlingen skal sikre, at ressourcer i affaldet udnyttes bedst 

muligt, og at eventuelle skadelige miljøpåvirkninger mindskes mest muligt. 

Ressourceudnyttelsen afspejles i affaldshierarkiet, der er én af grundstenene i både dansk og europæisk 

miljølovgivning og helt central i forhold til Renosyds forretning. Affaldshierarkiet, formet som en omvendt 

pyramide i centrum af Renosyds forretningsmodel, illustrerer, hvordan affaldsindsamling og behandling  

tilrettelægges og prioriteres.  

Vi skal først og fremmest udnytte affaldet til genbrug (når muligt). Dernæst til genanvendelse (affaldet  

udnyttes til fornyet produktion), til energiudnyttelse (energiudnyttelse ved forbrænding) eller som sidste 

udvej, og kun hvis der ikke kan ske en udnyttelse af ressourcer i affaldet, til deponering.  

Prioriteringen af tiltag/behandling skal følges, medmindre det i særlige tilfælde kan påvises, at en anden 

rækkefølge er bedre for miljøet set ud fra en livscyklusbetragtning. 
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2.3 Målsætninger 2019-2022 

De overordnede fireårige rammer for Renosyds aktiviteter er fastsat gennem en ambitiøs ejerpolitik og  

vores affaldsplan for Odder og Skanderborg Kommuner.  

MÅLSÆTNINGER PÅ TRE BUNDLINJER: ØKONOMI, MILJØ OG MENNESKE 
Inden for hver af de tre bundlinjer er der opstillet konkrete målsætninger, som sætter retning og perspektiv 

på de indsatser, der igangsættes i planperioden 2019-2022. Målsætningerne vil således blive pejlemærker 

for realiseringen af affaldsplanen og danne grundlag for den daglige styring. 

Hver af de tre bundlinjer repræsenterer forskellige interessenter og perspektiver på den værdiskabelse,  

vi laver i Renosyd:  

 

 
 

Rammer og målsætninger omsættes årligt i Renosyds virksomhedsplan og budget. Virksomhedsplanen er i 

Renosyds organisation afspejlet i afdelingsplaner, som forankrer ansvaret for aktiviteternes realisering. 

Renosyds virksomhedsplan for 2020 beskriver de indsatser, der bliver arbejdet med for året, og der er i 
årets budget afsat de nødvendige ressourcer til gennemførelse af projekterne. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ØKONOMI
Renosyd arbejder for, 
at kunderne oplever 

god service og værdi for 
pengene

MILJØ 
Renosyd arbejder for, 
at affaldsmængderne 

reduceres, og ressourcerne i 
affaldet udnyttes bedst 

muligt

MENNESKER
Renosyd tager socialt 
ansvar og bidrager til 
lokale fællesskaber
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MÅLSÆTNINGER 2019 – 2022 
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3 Renosyd og kunderne 

Som beskrevet ovenfor arbejder Renosyd ud fra en tredobbelt bundlinje, hvor bundlinjen for økonomi har 

som overordnet succeskriterie, at kunderne skal ”opleve værdi for pengene”. Med andre ord skal  

kunderne opleve en fornuftig balance mellem det, de skal betale for affaldshåndtering og den service, de 

oplever i forbindelse hermed. De konkrete målsætninger inden for denne bundlinje handler således både 

om, hvad kunderne betaler, og hvad kunderne oplever i samarbejdet med Renosyd.  

Renosyd gennemførte primo 2020 en omfattende kundetilfredshedsundersøgelse, hvor 4.575 kunder  

deltog og gav værdifulde informationer i form af både ris og ros – og ikke mindst konkrete input til ønskede 

forbedringer.  

De overordnede resultater af undersøgelsen fremgår af nedenstående figur. Som det fremgår, udtrykker 

88% af kunderne en samlet set overvejende tilfredshed med Renosyd. Det er tæt på den ambitiøse  

målsætning, at 90% af kunderne skal være overvejende tilfredse.  

Det er kendetegnende, at tilfredsheden stiger, når der fokuseres på konkrete serviceområder. Således er 

90% overvejende tilfredse med håndteringen af affaldet ved husstanden, mens hele 94% er overvejende 

tilfredse med deres oplevelser på Renosyds genbrugspladser.  

I de følgende afsnit uddybes målsætningerne inden for den økonomiske bundlinje – og i den forbindelse 

også enkelte detailresultater fra undersøgelsen. 
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3.1 Mere for de samme penge 

Renosyd skal tilrettelægge affaldsindsamling samt behandling og samtidig balancere omkostninger til drift 

og service med nye indsatser, der sikrer udnyttelsen af ressourcerne i affaldet.  

Der er omkostninger forbundet med at indsamle og behandle affald, men det er vigtigt at sikre et højt  

serviceniveau over for kunderne. Renosyd har derfor prioriteret øgede åbningstider på genbrugspladserne, 

nem adgang til information via app eller med BeskedService samt uddannet personale, der kan vejlede  

borgerne til gavn for både dem og genbrugs- samt genanvendelsesprocenten. 

VI FASTHOLDER PRISEN PÅ EN STANDARDLØSNING 
Renosyd har en målsætning om, at en privat husstand med en standardløsning skal være sikret samme pris 

uanset pris- og lønudvikling, stigende omkostninger samt omkostninger til prioriterede indsatsområder.  

For at kunne realisere den målsætning skal der skabes konstant optimering og effektivitetsforbedring. Det 

er lykkedes Renosyd at fastholde prisniveauet de sidste 10 år, og det er målet, at dette kan videreføres 

frem til 2022 jf. Odder og Skanderborg Kommuners Affaldsplan 2019-2022.   

 

Note: I 2020 ændres gebyrstrukturen, så genanvendelsesgebyret erstatter gebyret for pap- og papirbeholderen og emballagebehol-

deren. 

 

 

 

 

http://renosydaffaldsplan.dk/
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3.2 Øget sortering gennem økonomiske incitamenter  

Renosyd har i 2019 ændret gebyrstrukturen i forbindelse med udsendelse af opkrævninger for første halvår 

2020. Ændringerne har ikke til formål at øge indtjeningen. Gebyrstrukturen er i stedet ét blandt mange til-

tag i den nuværende affaldsplan, som skal styrke incitamentet til mere genanvendelse og mindre restaffald.  

Grundlæggende er ønsket, at kunder, der sorterer deres affald (fx papir), ikke oplever, at det er noget, de 

skal betale for. Renosyd har derfor valgt at samle gebyret for genanvendelsesbeholderne til emballage og 

pap/papir i ét, som alle husstande betaler. Det er imidlertid ikke et krav, at en husstand skal have alle  

beholdere, der tæller tre i alt inkl. restaffald. Pap og papir kan også afleveres på genbrugspladsen. 

Det er desuden muligt for den enkelte husstand at få større beholdere til genanvendelse, uden det koster 

ekstra. Således kan gevinsten for den enkelte husstand reelt være, at en større grad af sortering giver  

mulighed for at nøjes med en mindre beholder til restaffald og derigennem spare penge. 

REGNINGEN FIK OGSÅ NYT UDSEENDE 
Når Renosyd dagligt tømmer 5.000 beholdere, er effektiv drift et vigtigt fokusområde. Standardisering er i 

den forbindelse et nøgleord. Derfor er det også vigtigt at gøre kunderne opmærksomme på, at der er  

omkostninger forbundet med forskellige tilvalg.  

Renosyd har i 2019 gjort det tydeligere på selve fakturaen, hvad der præcis betales for i den enkelte hus-

stand. Tilvalg er naturligvis kundens, men det skal være udtryk for et bevidst tilvalg og ikke skyldes, at  

omkostningerne har været nærmest usynlige. 

Flere kunder er allerede blevet opmærksomme på tilvalg og den medfølgende ekstrabetaling. Det gælder 

særligt for tilvalg af ugentlige tømninger og afhentning af beholdere på standplads frem for i skel. Renosyds 

målsætning er opfyldt, når tilvalget er bevidst. 

E-BOKS – OG 17.000 EKSTRA ”REGNINGER” 
Kunderne modtager som noget nyt også deres regning i e-Boks. Selv om betalingen stadig sker via PBS, er 

mange blevet opmærksomme på opkrævningen, fordi der nu medfølger en faktura til orientering i e-Boks. 

Regningen sendes ikke kun til ejendommens hovedejer, men også i kopi til medejere af ejendommen,  

hvilket først og fremmest er en service.  

VI FIK OPMÆRKSOMHED 
De mange ændringer gav opmærksomhed. Og heldigvis overvejende positiv opmærksomhed, blandt andet 

opnået gennem uddybende forklaringer over telefonen i kundeservice. 

Der ses allerede en bevægelse blandt kunderne, og mange har valgt en beholder til pap og papir. 

 

3.3 Kommunikation og samarbejde  

APP, FACEBOOK OG RENOSYD.DK   
Kommunikationsindsatsen i Renosyd skal understøtte forretningsstrategien ’fra affald til værdi’ og de over-

ordnede strategiske mål. I 2019 har kommunikationen til kunderne været præget af, at Renosyd sammen 
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med Odder og Skanderborg Kommuner har udarbejdet og godkendt en Affaldsplan for 2019-22, der sætter 

spot på mere genbrug og genanvendelse samt reduktion af affaldsmængderne.  

Kunderne møder Renosyd på renosyd.dk, i nyhedsbrevet, gennem app’en, på 

Facebook, Instagram og LinkedIn eller lokalt i ejerkommunerne, hvor  

Renosyd er til stede med kampagner og driftsinformation.  

Den digitale indsats er vigtig for at nå ud til så mange kunder som muligt, når 

Renosyd skal informere om driftsforstyrrelser eller nye tiltag, løse fælles  

udfordringer, inspirere til sortering m.m. Her kan en indsats på tværs af  

kanalerne sikre, at mange kunder møder budskabet.  

I 2019 sikrede indsatsen på Facebook en stigning på 65% flere følgere ved 

udgangen af året. Renosyd skal hjælpe kunderne, hvor de er, og der har de 

sociale medier vist sig at være en vigtig kanal.  

51% af de besøgende på renosyd.dk tilgik i 2019 siden fra en telefon mod 

45% i 2018. For tablet var det 17% mod 13% i 2018. Det er altså stadig mere 

afgørende, at samtlige dele af hjemmesiden er optimeret til telefoner og  

tablets. 

Renosyds app havde 2.765 downloads i 2019. I alt er app’en downloadet  

14.675 gange siden dens oprettelse i 2015. 

Plakater med ’Smid det væk videre’ kampagnens budskaber, her med fokus på genbrug (kommoden) og genanvendelse (flasken). 

Design: Aros Kommunikation, Bording Danmark. 
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AFFALDSHISTORIER – HVORFOR SKAL JEG SORTERE? 
I foråret 2019 har Renosyd lanceret kampagnen ’Smid det væk videre’ med budskaber som ”I dag Toves  

kommode – i morgen legebord hos Frode” og ”I dag en flaske – i morgen en taske”. Kampagnen under- 

støtter det arbejde, der ligger i at fortælle om affaldsrejsen til Renosyds kunder.  

Hvad sker der, når man har sorteret sit affald, og hvorfor skal vi sortere? Kunderne tilkendegiver overordnet 

set tilfredshed med den information, de modtager fra Renosyd. 90% er overvejende tilfredse.  

Dog efterspørger kunderne i udpræget grad mere information og viden om, hvad der sker med affaldet. Vi 

forstærker derfor vores fokus på fortællingen om affaldets videre rejse i kommunikationen til kunderne.  

 

VI SER FREM TIL ET VÆRDISKABENDE SAMARBEJDE MED KUNDERNE 
Renosyds kerneopgaver understøtter bæredygtighed og cirkulær økonomi i lokale fællesskaber. Som en del 

af strategien ’Fra affald til værdi’ er en tæt dialog med omverdenen afgørende. Borgerpanel er en del af 

projekt nr. 10 i affaldsplanen, der netop handler om at samarbejde med lokale affaldsambassadører.  

Renosyd skal jf. sin ejerpolitik udvikle sine kerneområder sammen med borgerne, så borgerne oplever, at 

de er en afgørende del af værdikæden. Borgerne og virksomhederne producerer og sorterer affaldet, og de 

er derfor en vigtig del af løsningen også. Hverken kommunerne eller Renosyd kan skabe den bæredygtige 

udvikling alene. Etablering af et borgerpanel er således ét af de initiativer, der skal bidrage til at igangsætte 

eller facilitere initiativer, der understøtter bæredygtighed og klimatiltag.   

I første kvartal af 2020 har Renosyd sendt en tilfredshedsundersøgelse ud til kunderne, som tilkendegav en 

stor opbakning til et borgerpanel. 486 kunder har på nuværende tidspunkt tilmeldt sig. De tilmeldte ønsker 

at give deres input til, hvordan fremtiden for affald skal se ud.  

Renosyd er stolte af at have så engagerede kunder, og vi glæder os til i næste års rapport at fortælle om, 

hvordan det har bidraget til den bæredygtige udvikling i vores to ejerkommuner.   

 

 

https://www.renosyd.dk/media/4787/ejerpolitik-2018.pdf
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3.4 Fælles affaldsikoner i hele landet 

Det fælles piktogramsystem består af en række symboler, der bruges i forbindelse med affaldssortering. 

Systemet er udviklet af Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen, og det skal gøre det lettere for borgere 

og virksomheder at sortere affald. Formålet er, at vi fremover vil møde det samme piktogram for en given 

type affald ligegyldigt hvor i landet, vi skal af med det.  

Sorteringen her er fra rådhuset i Skanderborg Kommune. Her sorterer man med de nye piktogrammer både i kontorområderne og 

de offentligt tilgængelige områder, herunder mødelokaler, foyer osv. Foto: Skanderborg Kommune. 

I slutningen af 2019 blev de nye symboler introduceret som klistermærker på affaldsbeholderne fra  

Renosyd, og de vil ligeledes komme på alle nye beholdere fremover. De nationale symboler fremgår  

derudover på sorteringsvejledninger, og de rulles yderligere ud i forbindelse med sortering i kommunale 

institutioner.  

Skanderborg Kommunes rådhus Fælleden har taget symbolerne i brug, og Odder rådhus følger efter i 2020. 

Den sidste indsats bliver på genbrugspladserne, hvor skiltningen også skal udskiftes. I Ry gøres dette i  

forbindelse med, at en ny Værdipark anlægges.  

 

3.5 Rundvisninger og faglig formidling   

På genbrugspladserne, på affaldsenergianlægget og i vores genbrugsbutik fortæller Renosyd ofte historien 

om ’Fra affald til værdi’ for grupper af interesserede virksomheder, studerende og institutionsbørn. I 2019 

har Renosyd haft 44 rundvisninger eller i alt 1.068 besøgende på genbrugspladserne og på Renosyds  

affaldsenergianlæg. I genbrugsbutikken har vi haft gæster til en snak om affaldshierarkiet og genbrug godt 

10 gange.  
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Genbrugsvejlederne på genbrugspladsen er klædt på til at kunne give rundvisninger og fortælle om affalds-

sortering og -håndtering til yngre børn. Alle nyansatte bliver lært op i at kunne give rundvisninger, da det er 

en del af det at være genbrugsvejleder hos Renosyd.  

Rundvisning for en skoleklasse, hvor Renosyds genbrugsvejledere gennemgår Værdiparkens fraktioner og tankerne bag indretningen 

med de grønne områder og genbrugsmaterialer. Foto: Renosyd.  

UDSTILLING PÅ TURNÉ: HER ER DIT AFFALD   
Vi skal alle forbruge mindre og producere mindre affald. Det er et vigtigt budskab i forhold til, at vi vil  

håndtere naturens ressourcer bæredygtigt.  

For at skabe opmærksomhed omkring den udfordring har Renosyd i 2019 lavet udstillingen ”Her er dit  

affald”. Udstillingen visualiserede via skraldespande og kasser de 835 kg. affald, som én borger i  

Skanderborg og Odder Kommuner i gennemsnit producerer hvert år (tal fra 2017).  

Udstillingen har turneret rundt i kommunerne, hvor den har vakt opmærksomhed bl.a. på de to rådhuse 

samt på biblioteker og  

andre kulturinstitutioner. 

Flere forbipasserende er 

blevet overraskede over 

den store mængde affald.  

Udstillingen er desuden 

blevet brugt på to borger-

møder afholdt i forbindelse 

med Affaldsplan 2019-22. 

Efter endt turné i Renosyd 

lever udstillingen videre 

hos et andet affaldsselskab.  

Affaldsudstillingen vises her for 

besøgende på Skanderborg Råd-

hus, Fælleden. Foto: Renosyd. 
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4 Affaldsindsamling 

4.1 Årets affaldsmængder 

Efter reduktionen i affaldsmængderne i 2018, som primært skyldtes den varme sommer, ses i 2019 igen en 

stigning i affaldsmængden. I alt blev der i 2019 indsamlet 71.643 ton affald, hvilket er 3.255 ton mere end 

året før. I forhold til 2017, hvor målsætningerne i den gældende affaldsplan blev formuleret, er der tale om 

en stigning på 2.123 ton eller 3%.  

En pæn del af stigningen i affaldsmængden kan tilskrives den demografiske udvikling med tilflytning af bor-

gere i de to ejerkommuner. I affald opgjort pr. borger er der dog også tale om en stigende affaldsmængde.  

 

 

Opgjort pr. borger i kommunerne svarer den samlede affaldsproduktion i 2019 til 843 kg. Renosyd har fast 

en målsætning om at reducere affald pr. borger med 1% årligt frem til 2022. Den målsætning er fastsat i 

forbindelse med udarbejdelse af affaldsplanen i 2017, hvor baselinje-målingen lød på en affaldsproduktion 

på 835 kg. pr. borger.  

Skal Renosyds målsætning indfries, skal affaldsmængden reduceres til ca. 800 kg. pr. borger eller tilnærmel-

sesvis samme niveau som i 2012. Det må dog desværre konstateres, at udviklingen ikke peger i retning af 

den formulerede målsætning.  
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Enkelte tekniske årsager medvirker til stigningen i affaldsmængden pr. borger. Således er en mindre del af 

det indsamlede affald produceret af erhvervsvirksomheder, men en væsentlig del af stigningen i affalds-

mængderne ses netop på affaldsfraktioner, som typisk indeholder relativt store andele erhvervsaffald (fx 

tagplader, jord, haveaffald og beton). Der er tale om en betydelig og reel stigning i husholdningernes af-

faldsproduktion af særligt konjunkturfølsomme affaldsfraktioner som jord, beton, haveaffald og træ. 

Der vil i 2020 og de følgende år blive forstærket fokus på affaldsmængderne og mulighederne for at præge 

affaldsproduktionen i husholdningerne. Konkret har Renosyd en række initiativer, som skal øge mængden 

af affald, særligt elektronik og byggeaffald, der sorteres og udnyttes til genbrug (hvilket dog ikke i sig selv 

reducerer den indsamlede affaldsmængde).  

Desuden vil der kommunikativt blive fokuseret mere på reduktion af affald. Det kan spænde fra madspild til 

muligheder for at lade affaldet blive i husholdningen, fx dele af haveaffaldet. Endelig er det ambitionen at 

benytte det kommende borgerpanel til at skabe debat og fokus på netop affaldsmængderne – og måske 

herigennem få de rigtige input til, hvordan reelle adfærdsændringer i husholdningerne kan skabes. 
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En glædelig udvikling er, at der ses et fortsat fald i mængden af restaffald til energiudnyttelse og  

deponeringsaffald. Med andre ord ligger væksten i affaldsmængden på affaldsfraktioner, som kan  

ressourceudnyttes til genbrug og genanvendelse. Det fremgår af figuren nedenfor. 

Knap 65% af det indsamlede affald i 2019 er sorteret til genbrug eller genanvendelse, og vi er således tæt 

på den formulerede målsætning for 2022 allerede nu. 
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4.2 Affaldet der hentes – fokus på rettidig tømning 

Renosyd er en servicevirksomhed, der årligt tømmer  

næsten 1,5 mio. affaldsbeholdere hjemme ved  

kunderne. Med 20 mand og 12 renovationsbiler sørger  

Renosyd hver dag for 5.000 affaldsafhentninger. 

Den gode kundeoplevelse i forhold til indsamling af affald 

ved husstandene defineres ved, at kunderne får tømt deres 

beholdere rettidigt. Det vil sige, at Renosyd tømmer den 

dag, vi har lovet kunden, og at tømningen sker på en  

ordentlig måde.  

Renosyd monitorerer konstant ovenstående for at sikre den 

gode service. Alle kundehenvendelser og eventuelle klager registreres og behandles, så vi så vidt muligt  

løser leverancemangler og fejl hurtigt. 

I 2019 er monitoreringen af rettidighed markant forbedret. Det har (desværre) medvirket til, at mål- 

opfyldelsen forringes, så antallet af rettidige leverancer i 2019 samlet set udgør 99,7%. Det er en anelse la-

vere end den fastsatte og meget ambitiøse målsætning, der lyder på 99,9% rettidige serviceleverancer. 

Dog skal det bemærkes, at den realiserede rettidighed svarer til, at en gennemsnitlig kunde med tre behol-

dere vil opleve en enkelt afvigelse i løbet af 5-6 år. 

20 mand og 12 biler sørger hver dag for 5.000 affaldsafhentninger.  
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KONSTANT FOKUS PÅ RETTIDIGHED I LEVERANCERNE BIDRAGER TIL HØJ KUNDETILFREDSHED 
Den i 2020 netop gennemførte kundetilfredshedsmåling viser en høj kundetilfredshed. 90% af alle kunder 

udtrykker overvejende tilfredshed med håndteringen af deres affald hjemme. 
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Næsten en halv million besøger årligt én af Renosyds genbrugspladser. 

 

4.3 Man mødes på genbrugspladsens 

Renosyd har de senere år nærmet sig 500.000 kundebesøg på Renosyds i alt fem genbrugspladser. Det  

topper i 2019, hvor der i alt har været 495.000 besøg, svarende til 35% mere end i 2012.  

Stærkt medvirkende til det stigende antal kundebesøg er, at antallet af åbningstimer kontinuerligt er øget. 

Siden udvidelsen med søndagsåbent på pladserne i Ry, Hørning og Galten-Skovby, har Renosyds fem  

genbrugspladser samlet set 35% flere åbningstimer end for få år siden.  

Kundetilfredsheden er høj, og særligt tilfreds-

stillende er den udtrykte tilfredshed med de 

medarbejdere, kunderne møder på genbrugs-

pladserne, idet der gennem flere år er satset 

massivt på at forstærke  

vejledningen.  
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KOM EN TORSDAG I FEBRUAR, HVIS DU VIL HAVE PLADSEN FOR DIG SELV 
Sæsonvariationen på genbrugspladserne er betydelig. Både fordelt på måneder og i løbet af ugen som vist i  

figurerne nedenfor. En travl søndag kommer der 1.000 besøg i Odder og i Skanderborg – topscorer i 2019 

var søndag d. 23. juni, hvor 1.101 biler kørte ind på pladsen i Skanderborg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÆRDIPARK I RY  
I 2019 har Renosyd planlagt byggeriet af en Værdipark i Ry. Den vigtigste årsag til, at der bygges om i Ry, er, 

at den nuværende plads er meget trang for både kunder, personale og ikke mindst vognmænd. Den nye 

plads bliver derfor dobbelt så stor. Med flere kunder, flere åbningsdage og stigende affaldsmængder er det 

desuden et spørgsmål om sikkerhed, idet gummiged og lastbiler også skal arbejde på pladsen.  

Værdiparken i Ry bygges af langtidsholdbare materialer og materialer, der er nemme at genanvende. På 

udvalgte områder bruges genbrugsmaterialer, som kunderne har afleveret hos Renosyd, fx vægfliser og 

træbeklædning.  

Renosyd glæder sig til at komme i gang med byggeriet. Vi håber på velvilje og hjælpsomhed fra kunderne, 

mens byggeriet står på, da pladsen i en periode vil være lukket.  
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Tegning af den fremtidige Værdipark i Ry. Foto: Nodo Arkitekterne.  

 

KUNDERNE HAR TAGET GODT IMOD NY FRAKTION PÅ GENBRUGSPLADSEN 
I februar 2019 er Renosyd begyndt at indsamle printerpatroner i en særskilt beholder, og Tonergenbrug 

ApS står for genanvendelsen af materialerne. Mellem 85% og 90% af de patroner, Tonergenbrug modtager 

og behandler, bliver direkte genbrugt. Det vil sige, at de indsamlede printerpatroner bliver renset, eventu-

elle sliddele skiftet, og så bliver den fyldt op igen med nyt pulver, så den er klar til at blive brugt på ny. 
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Tonere, printerpatroner og kassetter kan afleveres på alle Renosyds fem genbrugspladser, og i det første år 

er der indsamlet mere end tre ton. En rigtig god start, der vidner om, at behovet er til stede hos  

kunderne. 

 

5 Affaldsbehandling 

Affaldsbehandlingen skal sikre, at ressourcer i affaldet udnyttes bedst muligt, og at eventuelle skadelige 

miljøpåvirkninger mindskes mest muligt. 

Ressourceudnyttelsen afspejles i affaldshierarkiet, der illustrerer, hvordan sortering og bearbejdning skal 

tilrettelægges og prioriteres.  

Renosyd har anlæg på alle trin i affaldshierarkiet. Værdicentralen sælger affald, der er udsorteret til  

genbrug på genbrugspladserne. Affaldscenter Skårup modtager, bearbejder og logistikoptimerer affald til 

genanvendelse, der dels er indsamlet på Renosyds genbrugspladser og dels kommer fra eksterne kunder. 

Affaldscenter Norgesvej modtager og logistikoptimerer bl.a. emballageaffald samt pap og papir fra  

husstandsindsamlingen til genanvendelse. Affaldsenergianlægget modtager forbrændingsegnet affald til 

energiudnyttelse. Her er tale om indsamlet restaffald og småt- og stort brændbart fra Renosyds genbrugs-

pladser. Herudover modtager anlægget også importaffald fra England og Tyskland, restaffald fra andre af-

faldsselskaber samt forbrændingsegnet affald fra erhverv. Deponiet i Skårup modtager affald til deponi, 

bl.a. fibercement, aske samt asbest fra Renosyds genbrugspladser og fra eksterne kunder.  

Alt affald, der modtages på ét af Renosyds anlæg, vejes ind på vægten på Norgesvej eller i Skårup. Inden 

affaldet afsættes til de enkelte aftagere, vejes det ud igen. Affaldsmængderne opgøres i ton og fremgår i 

bilag. 
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5.1 Værdicentralen - mere genbrug til alle 

Renosyd driver en genbrugsbutik, Værdicentralen, som arbejder efter 

affaldshierarkiets ædle formål; at sikre, at mere går til genbrug og  

dermed indgår i den cirkulære værdikæde igen.  

I 2019 er Værdicentralen blevet udvidet med knap 300m2. Centralen 

har fået en ekstra åbningsdag, og der er åbnet en kasselinje mere. Det 

skal sikre den gode service til butikkens kunder, og det skaber et bedre arbejdsmiljø og workflow for  

Værdicentralens medarbejdere. Hidtil har der været trangt for kunderne i åbningstiden, og for mange  

værdier er ikke nået ud i butikken pga. for få hyldemeter. 

Flere varer og flere kunder har betydet, at Renosyd efterhånden sælger mange genbrugsvarer i Værdi- 

centralen. I alt 479 ton eller 5,6 kg. pr. borger er i 2019 indsamlet til genbrug fra Renosyds genbrugspladser. 

På en gennemsnitlig åbningsdag langer de dygtige medarbejdere i værdicentralen 1,7 ton over disken.  

Der er fortsat et stykke vej til målsætningen om at indsamle 10 kg. pr. borger. En række indsatser i affalds-

planen har imidlertid fokus på netop dette område, og der satses således på at skabe yderligere genbrug af 

blandt andet byggematerialer og elektronik. 
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BYGGEMATERIALER GÅR SOM VARMT BRØD 
I 2019 har det igen været tydeligt, at materialer i Renosyds baggård er populære. Der er dog mange res-

sourcer indenfor byggematerialer og elektronik, der går tabt, selv om vi oplever, at det kan afsættes. Reno-

syd vil derfor i 2020 fortsat arbejde for indsamling af flere byggematerialer og mere elektronik til genbrug.  

 

5.2 Affaldscentre sikrer genanvendelse 

På Affaldscenter Skårup modtager Renosyd både containere opfyldt af kunder på genbrugspladserne samt 

affald, der afleveres direkte af eksterne kunder. Det beløber sig til i alt 46.975 ton affald til behandling. 

Til lokal genanvendelse bearbejdes 14.961 ton haveaffald. Heraf stammer 12.089 ton fra genbrugsplads-

erne og 2.872 fra eksterne kunder. Haveaffaldet bearbejdes og bliver til kompost til glæde for kunderne og 

til jordforbedring på landbrugsjord.  

Der bearbejdes ligeledes 8.480 ton beton/brokker, som kommer fra genbrugspladserne. I Skårup sorteres 

beton/brokker til lokal afsætning. Noget anvendes til bundopbygning af pladser og veje. Derudover mod-

tages 6.947 ton ren jord til genopretning af hele området ved deponiet. 

Øvrige mængder i Skårup samles og neddeles eventuelt for effektiv  

videre transport, bl.a. jern, rent træ og trykimprægneret træ.  

På Affaldscenter Norgesvej indsamles bl.a. 2.795 ton emballage og 

3.742 ton pap og papir fra genbrugspladserne og kundernes beholdere. 

Mængderne samles også her for effektiv videre transport og  

genanvendelse.   

 

ÅRETS UDFORDRINGER MED AFSÆTNING 
I 2019 har der generelt været udfordringer med afsætning og varierende priser på genanvendelige  

fraktioner.  

Renosyd har faste aftaler på de fleste genanvendelige fraktioner. For nogle fraktioner sker afsætningen til 

faste priser, men for mange fraktioner varierer prisen i forhold til markedspris eller prisindex. Det gælder 

papir, pap, jern, kobber (kabler), bly (akkumulatorer) og plast. Handelskrige og tilfælde af vigende  

efterspørgsel kan påvirke prisen på råvarer, og den globale udvikling sætter dermed dagsordenen for  

Renosyds afsætning. 

Beton, brokker og kompost er derimod fraktioner, som kun kan afsættes lokalt. Det er fraktioner med stor 

volumen, og der er derfor store transportudgifter. Vejrbetingelserne i 2019 har gjort det vanskeligt at  

afsætte kompost, lige som nye regler for gødningsregnskab har gjort komposten mindre attraktiv i land-

bruget. Det er dog lykkedes Renosyd at afsætte komposten trods alt. Afsætningen af beton og brokker er 

derimod næsten gået i stå. Det kan der være flere årsager til, men der ses altså en kedelig tendens, som 

affaldsbranchen skal tage alvorligt.   

Der har i efteråret 2019 været stor medieopmærksomhed omkring udfordringer med plastikaffald, hvor  

Renosyd har måttet redegøre for de faktiske forhold. Pga. de store udfordringer har Renosyd meldt en klar 

strategi ud for håndtering af plast: Renosyd indsamler alt plastaffald.  
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I 2019 påbegyndte Renosyd derfor også indsamling af sort emballageplast ude ved husstandene. Når alt 

plast indsamles, kan de kritiske plastemballager bedre udpeges, Renosyd kan arbejde for en bedre  

genanvendelse, og de indsamlede mængder vil stige.  

For plast er den store udfordring fortsat at få dokumentation for reel genanvendelse i afsætningskædens 

mange led. Renosyd samarbejder derfor med en lang række private firmaer og på tværs af kommuner og 

affaldsselskaber for, at de danske plastmængder kan samles i større udbud. Det har til formål at sikre den 

bedst mulige genanvendelse samt sporbarhed på egne plastmængder. Dårligt plast, der ikke kan genanven-

des, beholdes i Danmark.  

 

SAMMEN FINDER VI LØSNINGEN 
Renosyd har i 2019 deltaget i et fælles udbudsprojekt sammen med ca. 35 andre kommuner. Udbuddet 

havde særlig fokus på høj genanvendelse, sporbarhed og dokumentation. Den tyske virksomhed ALBA bød 

som den eneste af i alt fire prækvalificerede virksomheder på opgaven. ALBA annullerede dog kort tid efter   

tilbuddet, da en brand ødelagde det anlæg, der var udset til opgaven. 

Renosyd er i slutningen af 2019 indgået i et nyt samarbejde med en række midt-, vest- og nordjyske  

kommuner, affaldsselskaber samt plastproducenter. Under titlen ”plastsymbiose” har samarbejdet til  

formål at koble lokale virksomheder, der kan genanvende affaldsplast i egen produktion – enten til færdige 

produkter eller til videresalg til plastindustrien, med affaldsbranchen. 

Perspektivet i plastsymbiose er mere lokal genanvendelse, mindre transport og fuld sporbarhed samt  

dokumentation for genanvendelsen.  

 

 

 

 

 



 Renosyd Årsrapport 2019                                                                                                                               Side 29/52 

VI SKAL INDSAMLE ALT PLAST 
Plast bliver produceret af olie, hvorfor der er en miljøfordel i at indsamle og genanvende så meget plast 

som muligt. Målsætningen for plastindsamlingen er i 2022 at komme op på 15 kg pr. borger, og derfor  

arbejder Renosyd på at indsamle alt plast i Odder og Skanderborg Kommuner. I arbejdet ligger også at få 

mere plast ud af restaffaldet og mere plast ud af det affald, der leveres til affaldsenergianlægget. 

I 2019 har Renosyd indsamlet 245 ton emballageplast ved husstandene og 551 ton plast på de fem  

genbrugspladser. I alt er 796 ton plastik altså indsamlet til genanvendelse, hvilket svarer til 9,4 kg pr. borger 

i Odder og Skanderborg Kommuner. Det er et skridt på vejen til det ambitiøse mål om 15 kg i 2022. 

  

 

 

UDFORDRINGER MED AFSÆTNING AF TEKSTILER 
Tekstiler er en miljømæssig ressource, da produktion af nye tekstiler udleder CO2, har et højt vandforbrug 

og anvender kemikalier. Renosyd har en målsætning om at indsamle 5 kg tekstiler pr. borger i 2022. 

I 2019 ville Renosyd have igangsat indsamling af tekstiler til genanvendelse, f.eks. sengelinned, duge,  

gardiner og hynder. Efterspørgslen af tekstiler til genanvendelse er imidlertid lav, hvorfor en indsamling på 

nuværende tidspunkt ville ende i energiudnyttelse (forbrænding). Yderligere tiltag for øget indsamling  

afventer derfor bedre markedsforhold. 

Der er i 2019 indsamlet i alt 251 ton tekstiler på genbrugspladserne i samarbejde med Folkekirkens  

Nødhjælp. Det omfatter både tøj til genbrug i Danmark og tøj, der sendes videre til genbrug eller  

genanvendelse uden for Danmark.  
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Indsamlingen svarer til 3,0 kg. pr. borger, hvilket er 0,8 kg. mere end i 2018 og således et skridt på vejen til 

målsætningen om 5 kg. tekstiler pr. borger.  

 

 

 

 

5.3 Affaldsenergianlægget giver god energi 

Affaldsenergi er en afgørende del af den cirkulære økonomi. Det er den, fordi vi, uagtet tiltag, fortsat vil 

have restaffald, som ikke kan genanvendes, og her er affaldsenergi den bedste og mest effektive løsning.  

Affaldsenergianlægget kan veksle noget af produktionen mellem varme og el, og anlægget er dermed en 

del af den grønne omstilling og fremtidens energisystem. 

Energianlægget har i 2019 modtaget 66.998 ton forbrændings-

egnet affald med en total energiproduktion på 211,372 MWh. 

Anlæggets solgte produktion svarer til det årlige varmeforbrug i 

10.428 husstande og til elforbruget i 3.739 husstande. 
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VARME I STUERNE OG ØL I HANERNE   
Renosyds affaldsenergianlæg leverer varme til Varmeplan Aarhus, og ca. 350.000 borgere får fjernvarme 

gennem dette samarbejde. Renosyd er forbundet til Aarhus’ transmissionsnet, og da Renosyd er konkurren-

cedygtig på varmeprisen, betyder samarbejdet med affaldsselskabet AffaldVarme i Aarhus, at Renosyd kan 

energiudnytte den samme mængde affald hele året rundt. På den måde kan der opretholdes en stabil drift.  

I 2019 har Renosyd etableret et officielt samarbejde med virksomhedens gode nabo, Skanderborg Bryghus. 

Renosyd leverer nu procesdamp fra affaldsenergianlægget til produktion af øl. Det er et vellykket offentlig-

privat samarbejde, der bidrager til den cirkulære værdikæde, som giver værdi for alle.  
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Renosyd overrækker gave til Skanderborg Bryghus d. 26. april 2019 ved deres åbningsreception. Foto: Ry-foto. 

Renosyd har ligeledes indgået en aftale om at modtage restaffald fra Samsø Kommune. I 2019 var der tale 

om knap 2.500 ton. Geografisk modtager Renosyd dermed både lokalt, nationalt og internationalt  

affaldsbrændsel. For at udnytte Renosyds energianlæg fuldt ud, importeres der affald fra steder i udlandet, 

hvor der er manglende kapacitet, og affaldet derfor ville deponeres.  

Renosyd ser frem til i 2020 at bygge og idriftsætte en optimering på ovnlinje 2. De luftkølede murede 

vægge i ovnrummet udskiftes med fjernvarmeproducerende vandkølede stålpaneler. Trods mere energi-

udnyttet brændsel giver det bedre arbejdsmiljøforhold ved rensearbejde, stabil drift med mindre tilslagning 

og en potentiel mindre udledning af NOx til det omkringliggende miljø.  

Affaldsenergianlægget er et højtspecialiseret anlæg og udleder allerede i dag stort set kun vanddamp fra 

skorstenen.   

 

5.4 Deponi som sidste udvej 

Nederst i affaldshierarkiet er den sidste udvej, når det kommer til affaldets værdi; deponering af affald. Det 

er affald, som ikke skal tilbage i den cirkulære værdikæde, da det kan være direkte farligt.  

På deponiet i Skårup er der i 2019 modtaget 2.032 ton affald til deponi, hvoraf 622 ton er indsamlet i  

Renosyd og 1.410 ton er modtaget fra eksterne kunder. Asbest udgør en væsentlig del af den samlede  

deponimængde, i alt 724 ton. Heraf kommer den største del fra eksterne kunder, i alt 533 ton.  
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Af alt det affald, Renosyd indsamler, er der i 2019 deponeret knap 1%.  

I 2019 har Renosyd besluttet at deponere fibercement. Fibercement er 

en kompleks fraktion, som ved nedknusning ikke kan adskilles fra  

asbest, og derfor tager virksomheder helst ikke imod det. Fibercement 

er således flyttet fra fraktionen med brokker til deponi, indtil en reel 

genanvendelsesmulighed er kendt.  

Sådan kan ny viden trække affald ud af den cirkulære kæde eller  

omvendt, og hvad der skal deponeres fremadrettet, kan ændre sig. Her 

erfarer Renosyd altså, at der er stoffer, som skal ud af kæden og  

deponeres, og det kan betyde, at deponimængderne ikke fortsætter 

med at falde, som det har gjort de seneste mange år.  

 

 

 

6 Renosyd indefra 

I Renosyd arbejder vi med arbejdsmiljø, sundhed og en fælles forståelse for, hvad Renosyd er for en  

arbejdsplads. Arbejdet med intern trivsel sikrer en fortsat god drift og god service i vores forretning.   

6.1 40 år med affald 

I 1979 blev Renosyd oprettet som virksomhed, og her fire årtier senere står Renosyd nu med en helt anden 

rolle. Det startede på Oddervej i Skårup, hvor der var losseplads. I 2019 er det deponi og endestation for de 

materialer, som ikke kan genanvendes eller energiudnyttes, bl.a. pga. farligt indhold. Kun knap 1% af alt det 

affald, Renosyd indsamler, ender her. For 40 år siden var det det hele.  

Særligt de sidste 10 år er Renosyd begyndt at sige ”fra affald til værdi”, da vi tror på, at der er værdi i alt 

det, der kasseres og smides ud, så længe vi hjælpes ad med at sortere, indsamle og behandle det rigtigt.  
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Renosyd har bygget en Værdipark i Skanderborg og sat gang 

i sortering ude hos kunderne i de såkaldte ”værdi- 

beholdere”. Genanvendelsen stiger, og genbrug er blevet en 

trend. I Renosyds genbrugsbutik, Værdicentralen, bliver der 

hver dag langet 1,7 ton værdier over disken. Samtidig har 

Renosyd et bredt samarbejde med frivillige organisationer 

om affald til genbrug fra genbrugspladserne.  

I Renosyd er vi ikke færdige med rejsen mod mere genbrug. 

Visionerne er stadig ambitiøse. I de næste fire år vil Renosyd 

sammen med kunderne knække kurven med de stigende  

affaldsmængder og arbejde målrettet på, at større mængder 

går til genbrug og genanvendelse.  

 

6.2 GODT ARBEJDE i Renosyd 

Renosyd er en servicevirksomhed, der dagligt yder mange leverancer. Renosyd er også en kompleks  

virksomhed, hvor den tværgående sammenhæng er afgørende for, at vi lykkes med vores arbejde.  

Med GODT ARBEJDE vil Renosyd opnå en sammenhængskraft i afdelingerne. Vi vil finde ud af, hvad den  

enkelte kan bidrage med, og hvad godt arbejde i Renosyd er med fokus på afdelingen/teamet. I processen 

har medarbejderne hver især set indad, fået forståelse for forskelligheder, og samtidig har projektet haft 

fokus på, hvordan den enkelte kan bidrage til afdelingens eller teamets trivsel og opgaveløsning.  

GODT ARBEJDE i Renosyd tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders personprofil og samspillet med 

kollegaer i teamet/gruppen eller afdelingen. Vi har udvalgt virksomhedskompetencerne SAMARBEJDE og 

KOMMUNIKATION som centrale kompetencer i forhold til GODT ARBEJDE i Renosyd. 

 

6.3 Det rummelige arbejdsmarked 

I overensstemmelse med ejerpolitik og Renosyds målsætninger prioriteres indsatsen i forhold til at skabe 

social kapital gennem ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår. I 2019 er næsten hver fjerde med- 

arbejder i Renosyd ansat under disse vilkår. Målsætningen er at være ”et spejl af samfundet”, og det reali-

seres i udpræget grad, eftersom gennemsnittet i kommunerne er én ud af 16 personer i arbejdsstyrken. 

Af den samlede medarbejderressource opgjort i årsværk, udgør medarbejdere inden for ”den sociale  

kapital” godt 7%. Det skal ses i lyset af, at flere af disse medarbejdere har skånehensyn, som bl.a. inde- 

bærer kortere arbejdstid. 
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6.4 Recertificering i miljøledelse  

Renosyd arbejder med miljøledelse og er certificeret efter den internationale standard for miljøledelses-

systemer, ISO14001. Miljøledelse handler om at sætte virksomhedens miljøarbejde i system, og det er en 

fortløbende proces, som bl.a. indebærer, at miljøforholdene kortlægges, at der formuleres en miljøpolitik 

og fastsættes miljømål.  

Renosyd har siden 2003 været certificeret.  

 

Renosyds medarbejdere fremviser procedurer for auditor. 
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OVERVÅGNINGSAUDIT  
Når Renosyd er certificeret, besøger et eksternt, uvildigt certificeringsfirma virksomheden for at  

kontrollere, at tingene stadig lever op til standardens krav. Hvert tredje år bliver Renosyd recertificeret, og i 

den forbindelse sker der et stort eftersyn. I de mellemliggende år laves der overvågningsaudit, som er  

mindre omfattende. I 2019 har Renosyd netop haft overvågningsaudit to dage i november. 

Force Certification er certificeringsfirma for Renosyd. Det er første gang, de er på besøg, efter der er blevet 

skiftet fra DNV.GL (tidl. Norske Veritas), som Renosyd har haft siden 2003. 

 

Ved overvågningsaudit bliver det bedømt: 

• om miljøledelsessystemet er i overensstemmelse med kravene i standarden  

• om det er implementeret og effektivt  

• om Renosyds politikker, målsætninger og mål på miljøområdet realiseres 

 

Ved årets besøg på de 10 lokaliteter i Renosyd var konklusionen:   

• Meget engagerede medarbejdere, alle med stor miljømæssig viden 

• Fint med minimum to runderinger på alle sites hvert år, og fint med forskellig fokus 

• Budskabet omkring bundlinje med tre fokusområder (Økonomi, Miljø og Mennesker) ses tydeligt 

• Der er ingen afvigelser eller krav om korrigerende tiltag 

 

6.5 Forebyggelse af ulykker 

I branchen sker der generelt mange ulykker. I 2017 satte Renosyds Arbejdsmiljøorganisation imidlertid et 

mål om at nedbringe antallet af ulykker gennem forebyggelse, og det er fortsat på dagsordenen. Det er  

desuden et krav i arbejdsmiljølovgivningen. 

I starten af 2019 har Renosyd således søsat projektet ”Væk med ulykker”, der skal skabe fokus på tilløb til 

ulykker. Projektet skal primært afvikles i de enkelte arbejdsmiljøgrupper og deres respektive afdelinger. 

Grupperne skal finde og registrere tilløb til ulykker, analysere tilløbene, og der skal implementeres fore-

byggende tiltag.  

Projektet tager sit afsæt i Arbejdsmiljøorganisationens temadag i 2018, hvor forståelsen for ulykkes- 

området, herunder årsager til ulykker, analyse af ulykker samt hvordan ulykker kan undgås, blev styrket 

gennem oplæg fra Arbejdsmiljøcentret. 
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REGISTREREDE HÆNDELSER 
Renosyd har efter opstart af projektet afholdt opfølgning med Arbejdsmiljøcentret og Arbejdsmiljø- 

organisationen for at genopfriske arbejdet med ulykker og tilløb til ulykker. Der er blevet erfaringsudvekslet 

og gjort status, og der blev gennemført sikkerhedsrunderinger for at registrere mulige udfordringer på  

Renosyds anlæg (fx genbrugspladser, i kørselsafdelingen, i vores genbrugsbutik, i Skårup m.fl.).  

Sikkerhedsrunderingerne har medført 78 forslag til større/mindre tiltag, og resultaterne giver mulighed for 

at udvælge nogle aktuelle problemstillinger at arbejde videre med.  
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7 Årsregnskab 2019 

 
7.1 5 års hoved-, mængde- og nøgletal 
 

Hovedtal (hele 1.000 kr.) 2015  2016  2017  2018  2019   

Nettoomsætning 144.578  153.243  153.595  158.940  159.874   
Bruttoresultat 9.215  8.965  9.522  7.126  8.268   

Resultat før renter 2.011  990  1.208  933  874   

Resultat af finansielle poster -1.251  -422  -980  -933  -874   

Årets resultat 760  568  228  0  0   

Investeringer - Kraftvarmeanlæg 2.507  6.623  6.490  2.790  2.070   

Investeringer - øvrige anlæg 14.975  2.238  3.867  1.340  2.641   

Egenkapital 4.185  4.185  4.185  4.095  4.148   

Overdækning for affaldsordninger 47.107  47.107  47.107  47.548    48.789   

Hensættelser deponi 38.665  38.280  38.140  38.091  38.184   

Balancesum 182.600  174.832  165.460  156.758  157.526   
            
Mængder            
Kraftvarmeanlægget:             
Afbrændt affald [ton] 68.290  67.401  67.947  66.892  66.998   
Solgt varme [MWh] 183.891  185.125  181.584  185.237  188.418   
Solgt el [MWh] 15.646  16.226  15.299  16.822  16.640   
Affaldscenter Norgesvej:            
Behandlet affald [ton] 6.402  6.928  7.162  6.908  7.011   
Affaldscenter Skårup:            
Behandlet affald [ton] 56.480  58.010  57.988  57.358  58.126   
Genbrugspladser:            
Indsamlet Affald [ton] 40.623  41.925  43.935  42.324  46.925   
            
Nøgletal            
Afkastningsgrad, % 1,1  0,6  0,7  0,6  0,6   
Overskudsgrad, % 1,4  0,6  0,8  0,6  0,5   
Egenkapitalens forrentning, % 18,2  13,6  5,4  0,0  0,0   
Soliditetsgrad, % 2,3  2,4  2,5  2,6  2,6   
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7.2 Resultatopgørelse 

(hele 1.000 kr.)  
 

Regnskab 2018 

 
 

Regnskab 2019 

  

Nettoomsætning    
Gebyrindtægter fra ordninger 74.281 75.520  
Salg af ydelser, Kraftvarmeanlægget 19.607 20.204  
Salg af ydelser, Affaldscenter Skårup 1.551 1.652  
Salg af øvrige ydelser 1.716 2.057   

Salg af ydelser i alt 97.156 99.432   

      
Salg af varer 101 69  
Salg af genanvendeligt materiale 18.435 18.505   

Salg af varer og materiale i alt 18.536 18.574   

        

Energisalg fra Kraftvarmeanlægget 42.869 42.626   

Øvrige indtægter 592 484   

Over-/underdækning -212 -1.242   

Nettoomsætning i alt 158.940 159.874   

       
Produktionsomkostninger     
Afgifter -40.385 -39.511  
Behandlingsomkostninger -9.289 -9.741  
Drift maskiner/materiel -15.674 -16.949  
Køb af ydelser -27.400 -30.423  
Drift af bygninger og pladser -2.983 -2.954  
Personale -36.042 -37.259  
Afskrivninger -20.041 -14.769   

Produktionsomkostninger i alt -151.814 -151.606   

       

Bruttoresultat 7.126 8.268   

     

Administrationsomkostninger i alt -6.193 -7.394   

       

Resultat primær drift 933 874   

     
Andre driftsindtægter  0  

Andre driftsomkostninger  0  

Driftsresultat 933 874  

     
Finansielle indtægter 115 47  
Finansielle omkostninger -1.048 -922  

Årets resultat 0 0   

 

 

  



 Renosyd Årsrapport 2019                                                                                                                               Side 40/52 

7.3 Balance 

(hele 1.000 kr.)     
AKTIVER  2018 2019  
Anlægsaktiver     
Materielle anlægsaktiver     
Anlægsaktiver under opførelse  305 4.945  
Anlægsaktiver  103.293 92.588  
Finansielle anlægsaktiver   6.657 6.657   

Anlægsaktiver i alt   110.254 104.190   

     

Omsætningsaktiver     

Debitorer  13.732 13.734  

Andre tilgodehavender   1.123  
Værdipapirer  6.352 5.333  
Likvide beholdninger (Kasse, bank m.m.)  26.420 33.146  

Omsætningsaktiver i alt   46.504 53.335    

      

AKTIVER I ALT   156.758 157.526   

     

PASSIVER      

Egenkapital 31/12 
  4.095 4.148 

  
  

        

Hensættelser til deponi   38.091 38.184   

         

Langfristede gældsforpligtelser    48.789   

Overdækning på affaldsordninger 
Lån KommuneKredit 

  47.548 
46.353 

42.872 
  

Øvrig langfristet gæld   53 1.266   

Langfristede gældsforpligtelser i alt   93.954 92.927   

      

Kortfristede gældsforpligtelser    3.482   

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser   4.607 0   

Skyldig løn   7.277 6.436   

Leverandører af varer og tjenesteydelser   8.097 12.271   

Anden gæld   637 77   

Periodeafgrænsningsposter       

Kortfristede gældsforpligtelser i alt   20.618 22.266   

        

Gældsforpligtelser i alt  114.573 115.193  

     

PASSIVER I ALT   156.758 157.526  
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7.4 Pengestrømsopgørelse 

(Beholdningsforskydningsmodel i hele 1.000 kr.) 2018 2019 

Pengestrømme fra driftsaktivitet   

Omsætning 159.152 161.116 

Variable omkostninger -131.773 -136.837 

Dækningsbidrag 27.379 24.279 

Kontante kapacitetsomkostninger -5.635 -6.847 

Indtjeningsbidrag 21.744 17.432 

   

Δ Årets hensættelser via driften 428 490 

Δ Anlægsaktiver under opførelse -295 -4.641 

Δ Debitorer 2258 -2 

Δ Skyldig - SKAT -2788 -1.684 

Δ Kreditorer -1386 4.174 

Δ Skyldige poster 276 426 

Driftens likviditetsbidrag 20.237 16.195 

   

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter   

Årets aktiverede anlægsaktiver -4.130 -4.711 

Solgte anlægsaktiver 154 100 

Anskaffelse værdipapirer 1.087 1.019 

   

Finansielle indtægter -933 -874 

   

Reguleringer via egenkapitalen   

Regulering af renteswap direkte på egenkapital 138 53,2 

   

Regulering for udgifter afholdt direkte af hensættelse -478 -396 

   

Afrundinger   

Udvikling på gæld -5.105 -4.660 

Samlet likviditetsbidrag 10.970 6.727 

Likviditet primo 15.449 26.419 

Likviditet ultimo  26.419 33.146 
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8 Bilag 

8.1 Selskabsoplysninger 

Selskab Renosyd i/s  

Norgesvej 13 

8660 Skanderborg 

 

 Telefon: 

Fax: 

Hjemmeside: 

E-mail: 

Hjemsted: 

CVR nr.: 

Regnskabsår: 

8652 5211 

8652 5241 

www.renosyd.dk  

renosyd@renosyd.dk 

Skanderborg 

13 52 35 84 

1. januar – 31. december  

Interessenter Skanderborg Kommune  

Odder Kommune 

 

Bestyrelse Finn Sander Jensen, formand (Skanderborg Kommune) 

Kresten Bjerre, næstformand (Odder Kommune) 

Hans Hammann, (Odder Kommune) 

Claus Bloch (Skanderborg Kommune) 

Claus Leick (Skanderborg Kommune) 

Jens Szabo (Skanderborg Kommune) 

Karen Lindemann (Skanderborg Kommune) 

Elvin J. Hansen (Odder Kommune) 

 

 

Direktion Annemette Fuglsang Direktør 

Chefgruppe Lotte Mørk  

Michael Nørgaard   

           

Drift og Udvikling  

Forretningssupport 

Revision BDO 

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

Thors Bakke 4, 2. sal 

8900 Randers C 

 

 

 

 

 

http://www.renosyd.dk/
file://///srv01/Faelles/Afdeling%20650%20Adm/Økonomi/Årsrapporter/2009/renosyd@renosyd.dk
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8.2 Affaldsindsamling 2019 

 

 

  

Affaldsindsamling

Antal ton affald pr. 

fraktion

 Husstands-

indsamling 

 Genbrugs-

pladser  Øvrige 

 Indsamling    

i alt 

Afsat til 

egne 

anlæg

Afsat til 

eksterne 

anlæg Behandlingsform

Restaffald 18.994 0 18.994 18.994 Forbrænding

Emballage 2.701 90 2.790 2.790 Genanvendelse

Papir 1.917 399 217 2.533 2.533 Genanvendelse

Pap 0 1.105 101 1.206 1.206 Genanvendelse

Haveaffald 210 11.880 12.089 12.089 Genanvendelse

Batterier 0 18 12 30 Genanvendelse

Tagplader 106 0 85 191 191 Deponi

Klinisk risikoaffald 0 14 14 14 Specialbehandling

Bilbatterier 42 42 42 Genanvendelse

Dæk 0 159 159 159 Genanvendelse

Blød plast 200 200 200 Genanvendelse

Brandslukkere 3 3 3 Genanvendelse

Beton, mursten og tegl 8.480 8.480 8.480 Genanvendelse

Småt brændbart 2.847 4 2.851 2.851 Forbrænding

Stort brændbart 1.590 1.590 1.590 Forbrænding

Deponi 368 368 368 Deponi

Farligt affald 193 193 193 Specialbehandling

Printerpatroner 3 3 3 Genanvendelse

Gips 548 548 548 Genanvendelse

Plasthavemøbler 37 37 37 Genanvendelse

Sanitet 543 543 543 Genanvendelse

Hård PVC                                      81 81 81 Genanvendelse

Hård plast 208 208 208 Genanvendelse

Mineraluld 208 208 208 Genanvendelse

Metal 1.947 1.947 1.947 Genanvendelse

Jord 6.947 6.947 6.947 Genanvendelse

Ledninger og kabler 54 54 54 Genanvendelse

Spildolie 22 22 22 Genanvendelse

Fladt glas 253 253 253 Genanvendelse

Plastdunke 25 25 25 Genanvendelse

Elpærer, Lysstofrør 6 6 6 Genanvendelse

Træ 5.726 5.726 5.726 Genanvendelse

Træstammer og rødder 208 208 208 Forbrænding

TV og skærme 103 103 103 Genanvendelse

Småt/andet elektronik 534 534 534 Genanvendelse

Stort elektronik 375 375 375 Genanvendelse

Køleudstyr (udgået) 0 0 0 Genanvendelse

Trykflasker 4 4 4 Genanvendelse

Trykimprægneret træ 1.072 1.072 1.072 Forbrænding

Vinduer 276 276 276 Genanvendelse

Genbrug, Tøj 0 251 251 251 Genbrug

Genbrug 479 479 479 Genbrug

Affaldsindsamling i alt 23.927 46.872 844 71.643 67.942 3.672
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Affaldsindsamling, Udvikling  

 

Affaldsindsamling

Antal ton affald pr. fraktion 2015 2016 2017 2018 2019

Restaffald 18.187 19.007 19.041 19.137 18.994

Emballage 2.342 2.397 2.640 2.694 2.790

Papir 3.411 3.203 3.105 2.822 2.533

Pap 1.021 1.069 1.138 1.143 1.206

Haveaffald 11.130 11.823 11.753 10.412 12.089

Batterier 34 32 30

Tagplader 118 119 132 181 191

Klinisk risikoaffald 21 15 15 15 14

Bilbatterier 45 39 38 41 42

Dæk 113 142 143 145 159

Blød plast 162 181 198 181 200

Brandslukkere 2 2 3 3 3

Beton, mursten og tegl 7.098 7.442 8.095 7.895 8.480

Småt brændbart 2.748 2.653 2.744 2.783 2.851

Stort brændbart 1.337 1.274 1.549 1.660 1.590

Deponi 757 507 444 380 368

Farligt affald 155 157 170 191 193

Printerpatroner 0 0 0 3

Gips 476 491 547 544 548

Plasthavemøbler 43 46 46 42 37

Sanitet 377 431 456 509 543

Hård PVC                                      149 171 100 98 81

Hård plast 15 66 171 197 208

Mineraluld 208 193 203 216 208

Metal 1.626 1.778 1.829 1.885 1.947

Jord 5.593 5.807 6.360 6.263 6.947

Ledninger og kabler 33 39 41 46 54

Spildolie 20 19 20 19 22

Fladt glas 211 203 253 253

Plastdunke 17 20 25 26 25

Elpærer, Lysstofrør 9 9 11 8 6

Træ 4.281 4.581 5.042 5.202 5.726

Træstammer og rødder 400 400 432 444 208

TV og skærme 179 147 110 110 103

Småt/andet elektronik 379 381 419 419 534

Stort elektronik 322 342 342 375

Køleudstyr (udgået) 463 172 182 182 0

Trykflasker 2 3 5 4 4

Trykimprægneret træ 783 867 932 996 1.072

Vinduer 388 293 282 313 276

Genbrug, Tøj 189 185 251

Genbrug 54 326 371 479

Affaldsindsamling i alt 64.088 66.532 69.515 68.388 71.643
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Forbrugsdata 2017 2018 2019

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

Kørsel

Diesel papir/haveafald l 24.446 9,60 25.275 10,91 24.733 11,63

Diesel storskrald/ADR/gods l 4.722 43,99 4.354 33,61 5.607 -

Diesel miljøst./asbest/container l 19.102 17.526 15.939 -

El Hal 2 kWh 22.967 8,65 25.691 10,50 27.444 12,25

Vand Hal 2 m3 58 0,02 375 0,16 251 0,11

Genbrugspladserne

El kWh 110.919 2,48 109.184 2,50 123.042 2,59

Vand m3 285 0,01 181 0,00 191 0,00

Diesel l 11.316 0,25 10.708 0,25 13.831 0,29
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Affaldsbehandling, Værdicentralen  

 

  

Forbrugsdata

Enhed 2017 2018 2019

Input

El kWh 13.314                12.583                10.326                

Vand m3 72 70 99

Output

Spildevand m3 72                        70                        99                        
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Affaldsbehandling, Affaldscenter Skårup  

 

  

Affaldsbehandling

Antal ton affald pr. fraktion

Affalds-

indsamling 

Renosyd

Modtaget på 

Anlæg 

(fra Eksterne)

Modtaget på 

Anlæg 

(fra RS Anlæg)

Affald til 

behandling på 

anlæg

Afsat til 

Anlæg (til RS 

anlæg) Afsætning Behandlingsform

Haveaffald 12.089 2.872 14.961

Rødder 208 281 489 Forbrænding - biomasse

Kompost 0 5.924 Genanvendelse

Biomasse 0 143 3.898 Forbrænding - biomasse

Deponi 368 877 63 1.308 Deponering

Asbest 191 533 724 Deponering

Brokker og beton 8.480 2 8.482

Brokker, hele 0 22 1.729 Genanvendelse

Betongrus 0-40 mm 0 464 Genanvendelse

Betongrus 0-80 mm 0 371 Genanvendelse

Sorteringsrest 0 1.969 Genanvendelse

Affald til sortering 150 150 211

Metal 1.947 3 50 1.999 2.392 Genanvendelse

Jord 6.947 6.947 6.068 Genanvendelse

Jord, til jordrensning 0 211 Genanvendelse

Træ, rent 5.726 133 26 5.884 6.031 Genanvendelse

Træ, trykimprægneret 1.072 16 1.087 1.236 Forbrænding

Slagger 4.290 4.290 9.214 Genanvendelse

Metal, forbrænding 0 727 Genanvendelse

Til forbrænding, mellemdeponi 141 385 129 655 944

Affaldsbehandling i alt 37.169 5.250 4.557 46.975 1.320 40.235

Forbrugsdata

Enhed 2017 2018 2019

Input

Diesel Liter 47.258 44.979 45.353

El kWh 93.824 88.866 82.691

Vand m3 90 107 88

Output

Perkolat m3 23418 19690 24407

Energi fra solceller til net kWh 963 1.256 806                      
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Affaldsbehandling, Affaldscenter Norgesvej  

 

  

Forbrugsdata

Enhed 2017 2018 2019

Input

Diesel Liter 4.167 3.897 3.873

El kWh 83.847 80.941 81.638

Vand m3 140 148 175

Output

Spildevand m3 140 148 175
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Affaldsbehandling, Energianlæg Affaldsforbrænding 

 

 

 

 

 

Affaldsbehandling

Antal ton affald pr. fraktion

Affalds-

indsamling 

Renosyd

Modtaget på 

Anlæg 

(fra Eksterne)

Modtaget på 

Anlæg 

(fra RS Anlæg)

Affald til 

behandling på 

anlæg

Afsat til 

Anlæg (til RS 

anlæg) Afsætning Behandlingsform

Restaffald 18.994 18.994 Forbrænding

Småt brændbart 2.851 8.729 17 11.597 Forbrænding

Stort brændbart 1.590 2.261 821 4.671 Forbrænding

Affaldsselskaber 31.241 31.241 Forbrænding

Biomasse 360 135 495 Forbrænding

Slagger 0 4.290 6.007 Genanvendelse

Flyveaske 0 2.039 Specialbehandling

Affaldsbehandling i alt 23.435 42.590 973 66.998 4.290 8.046

Input

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

Affald indfyret Ton 67.947              66.918                  66.998                  
Heraf halm/biomasse 1) Ton 1.341                909                   495                   

Støttebrændsel (olie) 2) Liter 57.699              0,85                  63.743              0,95                  81.565              1,22                  

Nøddiesel (olie) Liter 439                   0,01                  75                          0,00                  798                        0,01                  

Elforbrug MWh 6.912                0,10                  6.912                0,10                  7.086                0,11                  

Vandforbrug:
Hovedmåler m3 8.112                10.057                  10.626                  
Teknisk vand 3) m3 15.026              15.670              16.645              

I alt 4) m3 23.138              0,34                  25.727              0,38                  27.271              0,41                  

Kemikalier til vandbehandling:

Saltsyre Kg 230                   230                   

NaClO, rensning af vandrør Kg 360                   5                      240                   

Salttabletter 5) Kg 4.000                6.000                8.000                

Kemikalier til røggasrensning:

Kalk Kg 690.989            10,17                624.847            9,34                  614.678            9,17                  

Aktiv kul Ton 24.875              0,37                  18.306                  0,27                  20.146                  0,30                  

Natronlud (NaOH) 6) Kg 69.680              1,03                  69.680              1,04                  89.220              1,33                  

Ammoniakvand til NOx-rensning 7) Kg 241.020            3,55                  205.334            3,07                  216.940            3,24                  

Hydraulikolie Liter 208                   1.248                624                   

2017 2018 2019

Input i øvrigt

Enhed I drift Affald I drift Affald I drift Affald

Ovn 1 Timer 7.653                7.656                7.590                

Ovn 2 Timer 7.712                7.943                    7.975                    
I alt driftstimer Timer 15.365              15.599              15.565              

Forbrændt affald pr driftstime Ton 4,42                  4,29                  4,30                  

Ovn 1 støttebrænder Timer 84,8                  143,2                124,8                

Ovn 2 støttebrænder Timer 88,1                  56,6                       90,8                       
Ovn 2 støttebrænder kedel Timer 17,1                  15,0                  18,9                  

I alt Timer 190,0                214,8                234,5                

2017 2018 2019
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Noter 
1) Benyttes i forbindelse med opstart af ovnene 
2) Støttebrændere benyttes i forbindelse med opstart af ovnene samt ved regulering af forbrændingstemperaturen 
3) Teknisk vand er vand, der er opsamlet fra overfladearealer og dermed erstatter vandværksvand 
4) Dertil kommer, at vand fra røggaskondenseringen udnyttes 
5) Der benyttes salttabletter til blødgøringsanlæg 
6) Ifm. røggasrensningen kører vådscrubberanlæggets trin 2 kontinuert. I trin 2 tilsættes NaOH for at fjerne SO2 fra røggassen 
7) Tilsætning af NH3 reducerer NOx-indholdet i røggassen 
8) Modtager og anlæg til nyttiggørelse: NOAH AS, Langøya, N-3080 Holmestrand, Norge 
9) Der er sammenhæng mellem indfyrede mængder og den producerede mængde flyveaske og slagge 
10) Stammer fra kedelrensning. Mængden er opgjort efter ønske fra Miljøstyrelsen 
11) Der skal købes CO2-kvoter til denne udledning 

Output

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

Samlet energiudnyttelse MWh 202.294             2,98                  207.049                3,09                  211.372                3,15                  

Samlet varmeproduktion MWh 182.110             2,68                  184.814             2,76                  189.200             2,82                  

- heraf solgt varme MWh 181.584             2,67                  184.367                2,76                  188.749                2,82                  

- heraf egetforbrug MWh 457                   0,01                  401                   0,01                  414                   0,01                  

- heraf bortkølet varme MWh 69                     0,00                  46                     0,00                  36                     0,00                  

Elproduktion MWh 20.184               0,30                  22.235               0,33                       22.173               0,33                  

Affald: 

Flyveaske 8) 9) Ton 2.026                0,030                1.953                0,029                2.039                     0,030                

Genindfyret flyveaskelignende affald 10) Ton 62                     0,0009               37                           0,0006               56                           0,0008               

Slagger 9) Ton 10.951               0,161                10.416               0,156                10.297               0,154                

Spildolie Liter 1.000                

Spildevand, drift M3 18.495               0,27                  14.381               0,21                  13.194               0,20                  

Spildevand, bad.toilet mv M3 416                   408                   402                   

2017 2018 2019

Output - PRTR      2017      2018          2019                             

Røggasmængde i Nm3 479.036.450    474.473.026    485.237.173    

Indholdsstoffer i røggassen:

Grænseværdi

mg/Nm3
Tærskelværdi

kg/år mg/Nm3 kg/år mg/Nm3 kg/år mg/Nm3 kg/år

Fossilt CO2 ækv. 11) 63.394 30.367.830 63.611            30.181.580 62.806 30.475.740

Kulmonooxid (CO) 100                     500.000          8,44               4.043                 7,70               3.653                 9,45               4.585              

Saltsyre (HCL) 10                  10.000            0,43               206                0,46               218                0,46               223                

Støv 10                  50.000            0,06               29                  0,08               38                  0,18               87                  

Svovldioxid (SO2) 6) 50                       150.000          0,53               254                     0,64               304                     0,56               272                

Organisk kulstof (TOC) 10                  1,17               560                1,13               536                0,72               349                

Kvælstofoxid (NOx) 7) 200                100.000          164,07            78.593            173,33            82.239            161,51            78.373            

Kviksølv (Hg) 12) 0,05               10                  0,0004            0                    0,0004            0                    0,0004            0                    

Antimon+arsen+bly+krom+kobolt+mangan+nikkel

+vanadium (Sb+As+Pb+Cr+Co+Mn+Ni+V) 12) 0,5                 0,5                 0,019              8,862              0,015                 7,117              0,009              4,367              

Cadmium+Talllium (Cd+Ti) 12) 0,05                    10                  0,0005            0,216              0,0005            0,214                 0,0004            0,194              

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

Furaner og dioxiner 0                    0                    3                    0                    3                    0                    2                    

Output - PRTR      

Spildevandsmængde i m3 18.495            14.381            13.194            

Grænseværdi Tærskelværdi

Indholdsstoffer i spildevandet: μg/l 13) kg/år 14) μg/l kg/år μg/l kg/år μg/l kg/år

Arsen (As) 150                     5                    0,4                 0,008                 1,0                 0,014                 0,8                 0,011              

Bly (Pb) 200                20                  1,2                 0,023              0,5                 0,007              1,4                 0,018              

Cadmium (Cd) 50                  5                    0,08               0,001              0,05               0,001              0,55               0,007              

Chrom (Cr) 500                     50                  1,3                 0,024                 3,4                 0,048                 0,9                 0,012              

Kobber (Cu) 500                50                  5,5                 0,101              2,7                 0,039              1,2                 0,016              

Kviksølv (Hg) 30                  1                    0,4                 0,008              1,7                 0,025              1,3                 0,017              

Nikkel (Ni) 500                20                  4,7                 0,087              1,7                 0,024              12,0               0,158              

Thalium (Tl) 50                  0,5                 0,009              0,4                      0,006              0,4                 0,005              

Zink (Zn) 1.500                 100                9,9                 0,183              5,5                 0,080                 5,0                 0,066              

ng/l kg/år ng/l kg/år ng/l kg/år ng/l kg/år

Furaner og dioxiner 0,300              0,0001            0,038              0,0000            0,036              0,0000            0,036              0,0000            

2017 2018 2019
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12) Visse data er overestimerede og detektionsgrænsen er anvendt, da det ikke har været muligt at opnå målinger pga. de lave koncentratio-
ner 

13) Emissionsgrænseværdier for udledning af spildevand fra røggasrensning iht. Bekendtgørelse 1271 om anlæg, der forbrænder affald 
14) Tærskelværdier for udledning som angivet i bilag 1 til EU Forordning Nr. 166/2006 
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