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1 Forord 

2020 har i høj grad stået i coronaens tegn. En ny virkelighed som har haft indflydelse på kundernes adgang 

til affaldssortering, den daglige arbejdsgang internt i Renosyd og ikke mindst den fysiske dialog med 

kunderne. Men 2020 har også været præget af store beslutninger og spændende tiltag.  

I sommeren 2020 blev en politisk aftale om omstilling til cirkulær økonomi i affaldssektoren indgået. En 

aftale som får indflydelse på Renosyds rammevilkår og strategi. Renosyd er derfor i 2020 indgået i et 

samarbejde med tre andre østjyske affaldsselskaber om at løse de opgaver, planen udløser. 

Affaldsforbrænding er også på den politiske dagsorden, og der skal reduceres kapacitet i Danmark. Renosyd 

har sammen med AffaldVarme Aarhus klargjort en køreplan for fusion af de to anlæg i Skanderborg og 

Aarhus. Og så er Renosyd for alvor gået ind i kampen for at reducere mængden af affald med det nye 

projekt ’Mindre Affald’, der blandt andet skal arbejde for mindre madspild, samt hvordan data kan 

motivere til mere sortering. 

Kundernes bidrag til Renosyds målsætninger – og de nationale – er nu vigtigere end nogensinde. Kundernes 

opbakning vil være altafgørende. 

Men når 2500 kunder har sagt ja tak til en beholder til pap og papir, når 175 offentlige institutioner har 

smøget ærmerne op og er gået i gang med at affaldssortere, og flertallet af 4500 kunder i foråret viste 

ansvar og interesse for, at vi håndterer jordens ressourcer ordentligt – ja, så er vi fortrøstningsfulde for 

2021.  

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 Forretning og målsætninger 

2.1 Affald i en politisk virkelighed   

I juni 2020 indgik den danske regering med et bredt flertal i Folketinget en politisk aftale: En klimaplan for 

en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Visionen er, at affaldsindsamlingen blandt andet skal omfatte 

mere sortering og strømlines i hele landet. På tværs af kommunegrænser betyder det krav til kommunerne 

om husstandsindsamling af 10 forskellige slags affald: Mad, Papir, Pap, Metal, Glas, Plast, Tekstilaffald, 

Drikke- og fødevarekartoner, Restaffald, Farligt affald.  

Renosyd har derfor i 2020 underskrevet en hensigtserklæring med Favrskov Forsyning, AffaldVarme Aarhus 

og Reno Djurs om at strømline indsamlingen af de 10 affaldstyper og derved opnå stordriftsfordele og 

ensretning til fordel for de tilsammen 560.000 østjyske kunder. En køreplan er på plads, og den nye 

husstandsindsamling af 10 slags affald ude hos kunderne forventes at træde i kraft i 2024. Frem til den nye 

husstandsindsamling gælder, vil Renosyd fortsat arbejde videre med målsætningerne i Affaldsplan 2019-22 

for Odder og Skanderborg Kommuner. 

Klimaplanen indeholder også et initiativ for mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding. 

Helt præcist skal den samlede kapacitet til forbrænding af affald i Danmark reduceres med 30% i 2030 set i 

forhold til i dag. Det betyder nedlukninger af forbrændingsanlæg i Danmark.  

Kommunernes Landsforening (KL) fik til opgave at udarbejde en konkret afviklingsplan for forbrændingska-

paciteten i Danmark, og i december 2020 kunne KL så offentliggøre deres rapport baseret på en grundig 

analyse af Ea Energianalyse. De pegede på 10 anlæg. Renosyds anlæg var ikke på listen. Afviklingsplanen er 

underkendt af Energistyrelsen og politiske forhandlinger om konkurrenceudsættelse af affaldsforbrænding 

er i gang. 

Renosyd har sammen med AffaldVarme Aarhus igangsat en proces med henblik på fusion af forbrændings-

anlæggene i Skanderborg og Aarhus. Det fremgår af den indledende analyse, at der er en lang række posi-

tive gevinster for både miljø og økonomi ved en fusion. Parterne er derfor enige om at afklare muligheden 

for i fællesskab at stifte et nyt aktieselskab, der ejer og driver de to forbrændingsanlæg i Aarhus og Skan-

derborg.  

Regeringens handlingsplan for cirkulær økonomi er vedtaget i 2021. Handlingsplanen samler den nationale 

plan for forebyggelse og håndtering af affald for 2020-2032 og omfatter derfor også Klimaplanen for en 

grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. 
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2.2 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 ejerpoli-

tikken. 

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 forretningsorienteret virksomhed skal fortsætte, så  

Renosyd kan stå stærkt i et fremtidigt liberalt marked. Ejerpolitikkens visioner, strategiske spor og overord-

nede mål udmøntes gennem Affaldsplan 2019 – 2022 og Renosyds virksomhedsplan. 

 

 

  

http://renosydaffaldsplan.dk/
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2.3 Om Renosyd 

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

86.000 indbyggere ved udgangen af 2020. Renosyd varetager indsamling, sortering og bearbejdning samt 

afsætning af affald for kommunernes ca. 36.000 husstande, ca. 2.500 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 for Renosyds forretning. Affaldshierarkiet, formet som en omvendt pyramide 

i centrum af Renosyds forretningsmodel, illustrerer, hvordan affaldsindsamling og -behandling tilrettelæg-

ges og prioriteres (se nedenfor).  

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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Foto: Renosyds direktør i dialog med kunder på Norgesvej i Skanderborg.  

2.4 Målsætninger på tre bundlinjer: økonomi, miljø og mennesker 

Inden for hver af de tre bundlinjer er der opstillet konkrete målsætninger, som sætter retning og perspektiv 

på indsatser i planperioden 2019-2022. Målsætningerne er således pejlemærker for realiseringen af affalds-

planen og danner grundlag for den daglige styring. 

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

vi laver i Renosyd:  

 

 

  

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 

 

Figur 2.1: Målsætninger uddybet med udgangspunkt i de tre bundlinjer. 

   



 Renosyd Årsrapport 2020                                                                                                                              Side 9/60 

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 med affaldshåndteringen. De konkrete målsætninger inden for denne bundlinje hand-

ler 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 figur 3.1. 88% af kunderne udtrykker en samlet set 

overvejende tilfredshed med Renosyd. Det er tæt på den ambitiøse målsætning, at 90% af kunderne skal 

være overvejende tilfredse.  

Det er typisk sådan, at tilfredsheden stiger, når der fokuseres på konkrete serviceområder. 90% er overve-

jende tilfredse med håndteringen af affaldet ved husstanden, og hele 94% er overvejende tilfredse med de-

res oplevelser på Renosyds genbrugspladser.  

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

også enkelte detailresultater fra undersøgelsen. 

Figur 3.1: 4.575 kunder besvarede ovenstående spørgsmål i kundetilfredshedsundersøgelsen fra februar 2020.  
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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, BeskedService eller selvbetjening på renosyd.dk, samt uddannet perso-

nale, der kan vejlede kunderne til gavn for både dem og genbrugsprocenten. 

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 målsætningen 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.  

Det nye østjyske samarbejde i forbindelse med husstandsindsamlingen, der gælder fra 2024, vil betyde 

stordriftsfordele og standardisering, som også bidrager til en effektiv indsamling og håndtering af affaldet. 

Politisk er det meldt ud, at indsamlingen af de 10 fraktioner ikke giver øgede omkostninger. Det er der nu 

en politisk dialog om, da affaldsselskaber og kommuner inklusiv Renosyd ud fra beregninger ikke mener, at 

den nye indsamling af 10 fraktioner kan gøres uden betydelige ekstraomkostninger. Det vil betyde højere 

priser for kunderne, medmindre der sker betydelige forringelser af serviceniveau og indsatser for at sikre 

ressourceudnyttelsen af affaldet. 

 

Figur 3.2: I 2020 ændrede vi gebyrstrukturen: Genanvendelsesgebyr inkluderer nu afhentning af pap- og papir samt emballage. 

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

Renosyd opkrævede for første gang i 2020 kunderne efter den nye gebyrstruktur, hvor bl.a. papir- og pap-

beholderen blev inkluderet i det samlede genanvendelsesgebyr. Den nye gebyrstruktur havde til formål at 

styrke incitamentet til mere genanvendelse og mindre restaffald. Det resulterede i 2.744 bestillinger på en 

papir- og papbeholder i 2020, hvoraf godt 2000 var helt nye kunder, mens de resterende var udskiftninger. 

 

Figur 3.3: De 2.744 er bruttotilgangen af papirbeholdere, og heri indgår ca. 700 ombytninger (fx udskiftning i størrelse beholder).  

Det blev desuden muligt for den enkelte husstand at få større beholdere til genanvendelse (emballage og 

papir/pap), uden at det koster ekstra. Således kan den enkelte husstand opnå en gevinst, da mere sortering 

betyder, at husstanden kan nøjes med en mindre beholder til restaffald og derved spare penge. 

Desuden betyder den nye gebyrstruktur, at flere husstande i Skanderborg og Odder Kommuner nu har tre 

affaldsbeholdere, og at de dermed er bedre forberedte på fremtiden med husstandsindsamlingen af 10 ty-

per affald og minimum tre beholdere i 2024. Borgmestre og bestyrelser melder i januar 2021 officielt ud, at 

man stiler efter at holde det til tre beholdere. 

REGNINGEN SIGER DET SOM DET ER 

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 gjort det tydeligere på selve fakturaen, hvad der præcis betales for i den enkelte husstand. Til-

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

omkostningerne har været nærmest usynlige.  

Renosyds målsætning er opfyldt, når tilvalget er bevidst. 

  

https://www.renosyd.dk/nyheder/pressemeddelelser/foerst-fra-2023-skal-oestjyder-sortere-i-10-fraktioner/
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3.3 Kommunale institutioner   

I 2020 blev der for alvor sat skub i affaldssorteringen i Skanderborg 

og Odder Kommuners i alt 175 institutioner. 

Renosyd afholdt i oktober opstartsmøder, hvor 100 involverede 

nøglepersoner fra skoler, plejecentre, børnehaver m.fl. deltog for at 

sparre med hinanden og sammen finde de bedste løsninger tilpasset 

deres individuelle behov.  

Renosyd har sammen med kommunerne sendt en målrettet trin-for-trin guide ud til institutionerne, som 

har til formål at sikre mere og korrekt sortering. Desuden er der etableret ekstra udendørs affaldsbehol-

dere, og alle institutioner får hjælp til indkøb af indendørs beholdere. Denne opgave fortsætter ind i 2021.  

Indsatsen vil betyde, at store mængder restaffald fra kommunernes offentlige institutioner bliver sorteret 

og kan sendes til genanvendelse.  

Flere steder har man valgt at inddrage brugerne af affaldsløsningerne. På Saksild skole i Odder Kommune 

har man bl.a. involveret og gjort en lærer til tovholder på affaldshåndteringen for at få det bragt så tæt på 

eleverne og få det ind i den løbende undervisning og dagligdag. Målet med indsatsen er også, at børnene 

kommer tæt på processen og lærer, at affald kan have værdi. 

Foto: Jacob Bertelsen, Teamkoordinator i Fælles Drift og Service i Odder Kommune, fortæller eleverne på Saksild Skole om god affaldssortering. 
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3.4 Engagerede kunder    

Selvom corona satte en stopper for mange fysiske aktiviteter, blev der i 2020 alligevel plads til besøg og 

gode dialoger med nogle af Renosyds engagerede kunder. 

FORENINGER GÅR FORREST 

Bydelsmødrene i Skanderborg fik besøg af 

Renosyd til en snak om affaldssortering. 

Bydelsmødre er en forening for kvinder med 

minoritetsbaggrund. Bydelsmødrene 

efterspurgte mere viden om sortering af deres 

affald, da de som mange andre oplevede 

udfordringer og usikkerheder, når de skulle 

sortere deres affald hjemme i køkkenet. 

Foreningens opgave er at formidle viden, men 

Bydelsmødrene bestemmer selv, hvilke emner 

de vil vide mere om. De fungerer som 

ambassadører i Højvangen og skal tage den nye 

viden med sig videre til andre kvinder, til resten 

af familien og til naboerne. Affaldssortering er 

svært, men hvis man samtidig har været vant til at gøre det på en helt anden måde, så kan hjælp til, 

hvordan man håndterer affaldet i hverdagen være afgørende. Og derfor ser vi lokale ambassadører som 

vigtige repræsentanter for bedre sortering. 

GALTEN-SKOVBY MINIGOLF CENTER BYGGER AF GENBRUGSTRÆ 

I Galten-Skovby har lokale initiativrige borgere ligeledes kontaktet Renosyd med henblik på et samarbejde. 

Her ønskede initiativtagerne at bruge genbrugstræ til forskalling af en støbt mur, der indrammer det nye 

overdækkede udeareal ved deres minigolfbane. Projektet krævede store mængder brædder, og derfor gik 

Renosyd ind i projektet for at hjælpe med at få indsamlet nok genbrugstræ. 

”Vi samarbejder meget gerne med lokale initiativer, som vælger at sætte fokus på genbrug og bedre 

forvaltning af vores ressourcer,” siger Finn Sander Jensen, lokal borger og bestyrelsesformand i Renosyd. 
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HVAD SKER DER MED AFFALDET? 

Flere kunder efterspørger mere viden om, hvordan affald har værdi. Kundernes kendskabsgrad og interesse 

er betydelig, hvilket også understreges af den høje deltagelse i Renosyds kundetilfredsundersøgelse fra 

februar 2020 (4.575 deltagende kunder).  

Her tilkendegav kunderne overordnet set tilfredshed med den information, de modtager fra Renosyd. 90% 

er overvejende tilfredse. Dog efterspurgte de i udpræget grad mere information og viden om ”hvad der 

sker med affaldet”. Renosyd forstærker derfor fokus på fortællingen om affaldets rejse i kommunikationen 

til kunderne.  

Figur 3.4: Besvarelser fra kundetilfredshedsundersøgelsen i februar 2020.   

Genbrugsvejlederne på genbrugspladserne er fx nøglepersoner i Renosyds arbejde med kommunikationen 

til kunderne, da de har den direkte dialog med kunderne om affaldet. Så der bruges tid og ressourcer på at 

uddanne vejlederne i at rådgive kunderne bedst muligt, og samtidig får de løbende ny viden om 

affaldshåndtering på bl.a. studieture til genanvendelsesanlæg.  

I Renosyd fortælles historierne om affaldets rejse også til de flere tusinde følgere på sociale medier, og så 

er planen, at Renosyds hjemmeside skal inddrages mere til at fortælle historien om hver eneste fraktion, 

Renosyd indsamler.  

KUNDERNE TILMELDTE SIG RENOSYDS BORGERPANEL  

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. Et borgerpanel er en 

integreret del i et affaldsplansprojekt, der 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 også en vigtig del af løsningen. Hverken kommunerne eller Renosyd kan skabe den bæredygtige 

udvikling alene.  

Renosyd etablerede et borgerpanel i foråret 2020, som 486 personer viste opbakning til. Ved udgangen af 

2020 var 350 engagerede kunder tilmeldt panelet, og udvalgte grupperinger er blandt andet blevet 

https://www.renosyd.dk/media/4787/ejerpolitik-2018.pdf
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inviteret til at give deres input til, hvordan man kan begrænse henkastet affald i bynaturen. I 2021 inviteres 

borgerpanelet til at deltage i aktiviteter, der skal sætte fokus på affaldsminimering, herunder 

eksperimenter med mindre madspild og bedre udnyttelse af haveaffald i borgernes egne haver. 

AFFALDSDATA SOM MOTIVATION TIL MERE SORTERING 

Renosyd har i 2020 igangsat et lokalt pilotforsøg i Stjær i Skanderborg Kommune. Forsøget er første skridt 

på vejen til at opnå øget service og bevidsthed om affaldsproduktion ved hjælp af data.  

20 forsøgspersoner fik adgang til affaldsmængderne fra deres egne beholdere, som vejes på 

renovationsbilen i forbindelse med tømningen. Første fase af projektet har til formål at afdække, hvordan 

disse vejedata kan være interessante, motiverende og i sidste ende påvirke adfærd, både når der forbruges 

og dermed produceres affald, og senere når affaldet skal sorteres. 

I 2021 sætter Renosyd mere fokus på rådgivning og direkte dialog med forsøgspersonerne. 

 

 

Figur 3.5: Her et eksempel på, hvad forsøgspersonerne præsenteres for, når de logger ind og vil se deres affaldsdata.  
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Foto: Emballagekuber med de nye nationale affaldsikoner opstillet på containerpladsen på Tunø.  

 

 3.5 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 eller 

affaldsikon for en given type affald, ligegyldigt hvor i landet vi skal af med affaldet.  

På Tunø har containerpladsen ved havneområdet i sommeren 2020 fået et ansigtsløft med nye skilte, bedre 

indretning og de nye piktogrammer på alle containere.  

Renosyd bruger allerede affaldsikonerne som 

klistermærker på alle nye affaldsbeholdere, der køres ud, 

og de vil ligeledes blive etableret på alle Renosyds 

genbrugspladser i løbet af 2021 og 2022. De nationale 

symboler fremgår også på diverse sorteringsvejledninger, 

og de kommunale institutioner har mødt dem i 

forbindelse med nye beholdere både indendørs og 

udendørs.  

I 2024 vil kunderne særligt blive introduceret til affaldsikonerne, når Renosyd ruller den nye 

husstandsindsamling ud. Alle nye beholdere benytter nemlig de nationale piktogrammer, og de vil ligeledes 

fremgå i alt nyt materiale. 
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4 Affaldsindsamling 

4.1 Årets affaldsmængder 

I 2020 ser vi igen en stigning i affaldsmængderne. I alt blev der i 2020 indsamlet 78.000 ton affald, hvilket er 

over 6.000 ton mere end året før. I forhold til 2017, hvor målsætningerne i den gældende affaldsplan blev 

formuleret, er der tale om en stigning på 76 kg. mere pr. borger eller 9,1%.  

Figur 4.1: Affaldsmængderne er steget markant de seneste 5 år (2018 undtaget pga. den varme sommer der betød næsten intet haveaffald). 

En pæn del af stigningen i affaldsmængden kan tilskrives coronapandemien. Der er tale om en betydelig og 

reel stigning i husholdningernes affaldsproduktion af særligt konjunkturfølsomme affaldsfraktioner som 

jord, beton, haveaffald og træ, der afleveres på genbrugspladsen. Særligt i marts og april steg mængderne 

for jord med 1500 ton. Dette kunne tyde på flere aktiviteter i hus og have under den første corona-

nedlukning. Til sammenligning er mængden af restaffald stort set forblevet den samme. 

Opgjort pr. borger i kommunerne svarer den samlede affaldsproduktion i 2020 til 911 kg. Renosyd har 

fastlagt 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 udgangspunktet var en 

affaldsproduktion på 835 kg. pr. borger.  

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

niveau, som den var helt tilbage i 2012. Vi kan dog desværre konstatere, at udviklingen ikke peger i den 

retning. Det bliver svært at nå den formulerede målsætning!  



 Renosyd Årsrapport 2020                                                                                                                              Side 18/60 

Figur 4.2: Affaldsmængderne indsamlet på genbrugspladserne i Skanderborg og Odder Kommuner stiger markant i 2020.  

Der vil i 2021 og de følgende år blive forstærket fokus på at minimere affaldsmængderne og mulighederne 

for at præge affaldsproduktionen i husholdningerne.  

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 Renosyds 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. 

Mængden af restaffald til energiudnyttelse stiger fra 223 kg. pr. borger i 2019 til 224 kg. pr. borger i 2020. 

Altså en lille stigning efter en årrække med faldende affaldsmængde.  
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Væksten i affaldsmængderne ligger primært på affaldsfraktioner, som kan ressourceudnyttes til genbrug og 

genanvendelse. Med 65,6% af det indsamlede affald som vist i figur 4.3 er niveauet i 2020 reelt på niveau 

med den formulerede målsætning for 2022. 

Figur 4.3: Fordeling af de mængder der indsamles til hhv. genbrug (skifter hænder) og genanvendelse (genvindes til nye produkter). 
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4.2 Affaldet hentes rettidigt 

Renosyd er en servicevirksomhed, der hver måned  

tømmer ca. 120.000 affaldsbeholdere hjemme ved  

kunderne.  

Den gode kundeoplevelse i forhold til indsamling af af-

fald ved husstandene definerer Renosyd ved, at kun-

derne får tømt deres beholdere rettidigt. Målsætnin-

gen er, at 99,9% skal foretages rettidigt, altså på den 

dag det er planlagt og kommunikeret til kunden.  

Renosyd monitorerer konstant ovenstående for at sikre den gode service. Alle kundehenvendelser og even-

tuelle klager registreres og behandles, så vi så vidt muligt løser leverancemangler og fejl hurtigt. 

I 2020 tog rettidigheden dog et ordentligt dyk. Samlet set er 99,2% af tømningerne i 2020 sket rettidigt, 

hvilket er en nedgang fra 99,7% i 2019. Forklaringen skal findes i coronanedlukningen i foråret, hvor driften 

i perioder blev indstillet eller ændret på daglig basis. I marts faldt rettidigheden til 92%.  

Figur 4.4: Antal tømte beholdere. Den grønne linje markerer de beholdere, som er tømt rettidigt, og viser faldet pga. nedlukningen.  

Men ser man bort fra marts og april, er rettidigheden for årets andre ti måneder 99,8%. En fejlrate på dette 

niveau svarer til, at en kunde med 3 beholdere i gennemsnit vil opleve én fejl i løbet af 9 år, hvilket må an-

ses for acceptabelt.  
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Foto: Renosyds og Urbasers chauffører henter og håndterer hver dag 5.000 affaldsbeholdere i Skanderborg og Odder Kommuner. 

KONSTANT FOKUS PÅ RETTIDIGHED I LEVERANCERNE BIDRAGER TIL HØJ KUNDETILFREDSHED 
Den i 2020 gennemførte kundetilfredshedsundersøgelse viser en høj kundetilfredshed. 90% af alle kunder 

udtrykker overvejende tilfredshed med håndteringen af deres affald hjemme. 

Figur 4.5: 4.575 kunder besvarede ovenstående spørgsmål i kundetilfredshedsundersøgelsen fra februar 2020.  
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4.3 Genbrugspladsen 

Renosyd har de senere år haft lige under 

500.000 kundebesøg om året på Renosyds i 

alt fem genbrugspladser. I 2020 runder vi 

den halve million med 501.000 kunder på 

pladserne, på trods af at pladserne var lukket 

3 uger i marts, og Ry genbrugsplads i 2. 

halvår var helt lukket pga. ombygning til en 

Værdipark.  

Det stigende antal kundebesøg er blandt andet årsag til, at Renosyd har valgt, at alle genbrugspladser skal 

holde åbent alle dage i påsken 2021 for at forsøge at sprede besøgstal ud over flere timer i døgnet for at 

undgå smittespredning og dertil give en bedre kundeoplevelse.  

Figur 4.6: Udvikling i antal kundebesøg på Renosyds genbrugspladser fra 2012 – 2020.  

Kundetilfredshedsundersøgelsen fra februar 2020 viser, at kunderne er særligt tilfredse med de medarbej-

dere, kunderne møder på genbrugspladserne. Og da Renosyd gennem flere år har satset massivt på at 

styrke medarbejdernes vejledning af kunder, må dette ses som et skulderklap til indsatsen.  
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Figur 4.7: 4.575 kunder besvarede ovenstående spørgsmål i kundetilfredshedsundersøgelsen fra februar 2020.  

 

RENOSYD GIVER ADGANG TIL ALLE  

Alle frivillige organisationer, der ønsker at indsamle genbrug på Renosyds genbrugspladser, kan få 

muligheden. Renosyd faciliterer hvert år et møde, hvor tidspunkt og placering for indsamling planlægges og 

koordineres. Opgaven med at hente affald til genbrug på Renosyds genbrugspladser kan være et stort 

arbejde, og mange frivillige organisationer mangler ikke genbrugsvarer. Derfor har flere takket nej til 

tilbuddet. Men i 2020 benyttede Ry Spejderne, Sjelle Forsamlingshus, Y’s Men’s Club Odder, Høver 

Beboerforening, Danmission og Retro Genbrug Odder sig alligevel af muligheden.  

2020 var særligt svær for de frivillige organisationer. Corona betød, at de i lange perioder måtte lukke deres 

butikker, og loppemarkeder blev aflyst. Hos Renosyd havde vi ligeledes i længere perioder lukket for 

aflevering af genbrug på genbrugspladserne, og vi opfordrede kunderne til at blive hjemme med deres ting 

til genbrug for at mindske smittespredningen. Desuden har ombygningen i Ry betydet, at pladsen var lukket 

i 2. halvår, og her kunne derfor heller ikke indsamles til genbrug.  

I efteråret 2020 blev der indgået aftaler med Ry Spejderne, Sjelle Forsamlingshus, Y’s Men’s Club Odder, 

Danmission og Retro Genbrug om afhentning af genbrug på Renosyds genbrugspladser for 2021.  

De frivillige organisationer bidrager til, at større affaldsmængder bliver genbrugt. Og der er masser af 

genbrug, så vi opfordrer alle til at være med. Jo større mængder vi kan få til genbrug og ind i den cirkulære 

værdikæde des bedre.  

I 2021 bliver der ekstra fokus på selve registreringen og opgørelsen af affaldsmængderne til genbrug. 
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Foto: Lokale håndværkere bygger nyt genbrugsskilt, der her monteres ved området til aflevering af genbrug i Værdiparken i Skanderborg.  

KOM EN MANDAG I JANUAR 
Normalt er sæsonvariationen på genbrugspladserne betydelig. Både fordelt på måneder og i løbet af ugen. 

Men som figurerne nedenfor viser, så er der flere steder afvigelser på grund af corona. I marts ses effekten 

af de lukkede pladser, og i april kommer så reaktionen, da pladserne åbner igen. Og igen i efteråret, da det 

trækker op til flere restriktioner, oplever Renosyd en stigning i antal besøgende.  

Jul og nytår er normalvis en travl tid hos Renosyd. Så travlt, at Renosyds driftschef gik i pressen og opfor-

drede kunderne til i stedet at komme en hverdag i januar for at forhindre unødig smittespredning. Det 

havde dog ingen umiddelbar effekt. 32.210 kunder (se figur 4.8) lagde vejen forbi Renosyds genbrugsplad-

ser i december måned 2020. Sammenlignet med december 2019 er det en stigning på 30% flere kunder.  

Genbrugspladserne havde i 2020 allerflest besøg d. 21. juni 2020, som 

toppede med 2.822 gæster på én dag! Så trods corona og byggeplads i 

Ry, har 2020 været præget af kæmpe mængder affald og mange gæ-

ster ude på genbrugspladserne. 
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Figur 4.8: Antal kundebesøg på Renosyds genbrugspladser fordelt på måneder i 2020 – sammenlignet med tallene fra 2019.  

Figur 4.9: Gennemsnitligt antal kundebesøg fordelt på ugedage i 2020 – sammenlignet med tallene fra 2019. 

Hvis man kigger på besøg på genbrugspladserne fordelt på ugedage (figur 4.9), så viser tallene tydeligt, at 

der i 2020 har været flere kundebesøg i hverdagene. Man må formode, at flere af vores kunder arbejder 

hjemmefra eller er hjemsendt, og derfor får ryddet op i hverdagene og kan undgå weekenderne, hvor der 

normalt er mere travlt. 
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VÆRDIPARK I RY  
D. 19. juli 2020 havde Ry genbrugsplads sidste åbningsdag, inden byggeriet og forvandlingen til en Værdi-

park gik i gang. I den forbindelse afholdtes et informationsmøde i august for de lokale borgere, hvor alter-

nativer til at komme af med sit affald i perioden, hvor den lokale plads var lukket, blev drøftet.  

Den vigtigste årsag til, at der bygges om i Ry, er, at den gamle plads var meget trang for både kunder, per-

sonale og vognmænd. Den nye plads bliver dobbelt så stor. Med flere kunder, flere åbningsdage og sti-

gende affaldsmængder er det desuden et spørgsmål om sikkerhed, idet gummiged og lastbiler også skal 

arbejde på pladsen, når der er kunder.  

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.  

Foto: Renosyds projektgruppe på rundering på byggepladsen i Ry januar 2021. 

Værdiparken i Ry står klar til at modtage kunder i august 2021. I februar 2021 har Renosyd åbnet op for af-

levering af tre affaldstyper; jord, haveaffald og beton. Denne konstellation skal køre frem til den officielle 

åbning af hele pladsen. 
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5 Affaldsbehandling 

5.1 Ressourcerne ud af affaldet  

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 gen-

brugspladser og dels kommer fra eksterne kunder. Affaldscenter Norgesvej modtager og logistikoptimerer 

bl.a. emballageaffald samt pap og papir fra husstandsindsamlingen til genanvendelse. Affaldsenergianlæg-

get modtager forbrændingsegnet affald til energiudnyttelse. Her er tale om indsamlet restaffald og småt- 

og stort brændbart fra Renosyds genbrugspladser. Herudover modtager anlægget også importaffald fra 

England, Tyskland og Island, restaffald fra andre affaldsselskaber samt forbrændingsegnet affald fra er-

hverv. Deponiet i Skårup modtager affald til deponi, bl.a. fibercement, aske samt asbest fra Renosyds gen-

brugspladser 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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5.2 Corona og online genbrug 

Renosyd driver en genbrugsbutik, Værdicentralen, som arbejder efter 

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

med indgår i den cirkulære værdikæde igen. 

Corona har haft indvirkning på alle tre bundlinjer, miljø, mennesker og 

økonomi; genbrugsmængder der ikke måtte tages imod, praktikforløb 

der ikke kunne gennemføres, de mange lukkedage der har betydet færre indtægter, og øgede udgifter til 

dørmand- og spritservice. 

2020 blev året, hvor alle events blev aflyst. Ingen fødselsdag, bagagerumsmarkeder eller workshops. Men i 

stedet brugte Værdicentralen krudt på lokaler, indretning, udstillinger og på at blive endnu stærkere online.  

Foto: Værdicentralen byder igen kunderne velkommen, men med et budskab om at der gælder nogle særlige retningslinjer ifm. corona. 
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NYE KUNDER ONLINE 

Værdicentralen har sammen med blandt andet affaldsselskabet AVV i Hjørring en online genbrugsauktion. 

Genbrugsauktion.dk fik en opdatering af funktionelle greb i 2020, og i efteråret kunne Værdicentralen byde 

kunder, nye som gamle, ind på et nyt og forbedret site.  

Det blev taget godt imod. I efteråret 2020 kom der over 250 nye brugere til fra Skanderborg, og Værdicen-

tralen solgte 12% flere varer online i 4. kvartal i 2020 sammenlignet med 2019. Den online auktionshandel 

sikrede samtidig nye kunder i butikken på Danmarksvej 11 i Skanderborg, da varerne skal afhentes i butik-

ken. 

Figur 5.1: Den indsamlede mængde genbrug fra Renosyds genbrugspladser i 2020 fordelt på ton og udregnet til kg. indsamlet pr. indbygger. 

10 KG GENBRUG PR. BORGER 

I 2020 indsamlede Renosyd 439 ton til genbrug, hvilket svarer til 5,1 kg pr. borger i Odder og Skanderborg 

Kommuner. Faldet fra 2019 skyldes, at indsamlingen til genbrug på genbrugspladserne var lukket i en lang 

periode i foråret og igen i december. Mange værdier gik tabt, kom ikke til genbrug eller endte måske i 

andre fraktioner på genbrugspladsen. Men selvom målsætningen om at nå de 10 kg pr. borger i 2022 virker 

ambitiøs, så er den realistisk.  

Af de 439 ton indsamlet genbrug i 2020 blev i alt 367 ton solgt i Værdicentralen. Det svarer til 1,7 ton, der 

blev langet over disken på en gennemsnitlig åbningsdag, altså det samme tal som i 2019.  

Indsamlingen af genbrug på genbrugspladserne er vigtig, og Renosyd arbejder videre med en fokuseret ind-

sats på genbrugsområderne. Renosyd indsamler fx træ på genbrugspladserne, som skæres op for at blive 

brugt til facaden på hovedbygningen i den nye Værdipark i Ry. Det er ambitionen, at hele facaden til hoved-

bygningen skal bestå af genbrugstræ.  

I starten af 2021 forøges indsatsen yderligere med åbning af en Værdicentral i Odder, som skal skabe 

grundlag for en øget indsats for genbrug af byggematerialer og på den måde bidrage til at nå målsætningen 

om de 10 kg. 
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ET SOCIALT NETVÆRK 

Værdicentralen inspirerer også til mere genbrug via sin Fa-

cebook-kanal. Med knap 6.000 følgere kan butikken rykke 

noget i sit lokalområde for mere genbrug og mere upcy-

cling.  

”Jeg har aldrig brugt genbrug før jeg flyttede til Skander-

borg og faldt over jeres skønne biks. Nu genbruger vi som 

aldrig før herhjemme.” Sådan siger Sofia Lyster Loft, der til 

hverdag arbejder som pædagog i Hørning Dagtilbud. 

 

 

 

Foto: Børn i kostumer købt i Værdicentralen. Sofia har derudover købt matchbox 

biler, flexitrack-bane, en trehjulet cykel, bøger, actionfigurer, beskyttelsesudstyr til 

rulleskøjteløb og meget mere til sine drenge i butikken. 

 

5.3 Affaldscentre sikrer genanvendelse 

På Affaldscenter Skårup modtager Renosyd både containere opfyldt 

af kunder på genbrugspladserne samt affald, der afleveres direkte af 

erhvervskunder. Det beløber sig til i alt 48.847 ton affald til behand-

ling. 

Til lokal genanvendelse bearbejdes 15.521 ton haveaffald. Heraf 

stammer 11.904 ton fra genbrugspladserne og 3.616 fra erhvervskunder. Haveaffaldet bearbejdes og bliver 

til kompost til glæde for kunderne og til jordforbedring på landbrugsjord. 

Der bearbejdes ligeledes i 2020 10.048 ton beton og brokker, som kommer fra genbrugspladserne. I Skårup 

sorteres beton og brokker til lokal afsætning. Derudover modtages 9.264 ton ren jord til genopretning af 

hele området ved deponiet – det er over 2200 ton mere end i 2019. Øvrige mængder i Skårup samles og 

neddeles eventuelt for effektiv videre transport, bl.a. jern, rent træ og trykimprægneret træ. 

På Affaldscenter Norgesvej indsamles 2.837 ton emballage og 3.467 ton pap og papir fra genbrugsplad-

serne og kundernes beholdere. Mængderne samles her for effektiv videre transport og genanvendelse. 

AFSÆTNING MIDT I EN PANDEMI 

I 2020 har der primært været udfordringer med svingende priser og et marked præget af usikkerhed på 

grund af coronapandemien. Der har især været mange udsving på papir- og pappriserne. 2020 har været et 

år med nervøse reaktioner over hele linjen.  

Men Renosyd har faste, gode og langsigtede aftaler på de fleste genanvendelige fraktioner, som gør, at vi 

på trods af dårlige markedsvilkår i 2020, stadig kan komme af med affaldet. Også selvom vi ser generelle 
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udfordringer andre steder i værdikæden. Coronapandemien og priskrige har fx gjort, at oliepriserne er fal-

det drastisk. Det betyder, at gevinsten i at bruge genanvendt plast i industrivirksomheder kun er miljømæs-

sig, da nyt plast primært produceres af olie.  Og så længe oliepriserne er lave, kan det ikke nødvendigvis 

økonomisk betale sig at benytte genanvendte materialer i sin produktion.  

GENANVENDELSE AF PLAST 
Der er en miljøfordel i at indsamle og genanvende så meget plast som muligt. Målsætningen for 

plastindsamlingen i 2022 er at komme op på 15 kg pr. borger, og derfor arbejder Renosyd på at indsamle 

mere plast i Odder og Skanderborg Kommuner. I arbejdet ligger også at få mere plast ud af det restaffald, 

der leveres til affaldsenergianlægget i Skanderborg. 

I 2020 har Renosyd indsamlet 834 ton plastik til genanvendelse, hvilket svarer til 9,7 kg pr. borger i Odder 

og Skanderborg Kommuner. Det er en stigning, men et godt stykke fra målsætningen om at indsamle 15 kg. 

pr. borger i 2022. 

Figur 5.2: Den indsamlede mængde plast fra genbrugspladsen og ude ved husstandene stiger for langsomt, hvis vi skal nå vores målsætning. 

I 2020 har Renosyd deltaget i ”Plastsymbiose” sammen med NOMI, Viborg, AVA, Reno Djurs, Renonord 

m.fl. Hensigten var at samarbejde direkte med lokale plastproducenter om levering af genbrugsplast til pro-

duktion. Det vurderes ikke, at ”Plastsymbiose” projektet i sin hidtidige form kan realiseres pga. de klare ud-

meldinger om kommunalt ejerskab til behandlingsanlæg i forbindelse med den politiske aftale fra den 16. 

juni 2020. 

Enkelte kommuner i Danmark indsamler plastmængder, der matcher Renosyds målsætning om de 15 kg, 

men disse kommuner kendetegnes ved, at de enten har husstandsindsamling af flere plastfraktioner 

og/eller har reduceret tilgængeligheden (evt. helt fjernet) brændbare fraktioner fra genbrugspladserne, 

hvilket ”tvinger” kunderne til en anderledes sortering. 
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I Renosyds samarbejde med Favrskov Forsyning, AffaldVarme Aarhus og Reno Djurs om indsamling af 10 

fraktioner ensrettes sorteringen i beholderne for at sikre høj genanvendelse af både blød og hård plast. For 

at sikre en afsætning med høj genanvendelse, sporbarhed og dokumentation er det afgørende med store 

plastmængder. Derfor har vi udvidet samarbejdet omkring ensretning af sammensætning i de enkelte be-

holdere til yderligere 37 kommuner. Bl.a. kommuner i Business Region Aarhus, Energnist Kommunerne, 

kommuner fra ”Plastsymbiose” projektet m.fl.  

Renosyd indfører husstandsindsamling af både blød og hård plastik i 

2024, og målsætningen på de 15 kg pr. borger synes realistisk på 

dette tidspunkt. Indtil da vil indsatsen fokusere på at øge plastik-

mængderne og genanvendelsen gennem sortering (flamingo og andet 

plast skal ud af brændbart), eftersortering af storskrald samt kommu-

nikation og påvirkning af kunderne til at fokusere specifikt på dette 

område.  

UDFORDRINGER MED AFSÆTNING AF TEKSTILER 
Tekstiler bruger på verdensplan 98 millioner ton ikke-fornybare ressourcer om året (2017 1) såsom olie og 

kemikalier. Tekstiler er derfor en miljømæssig ressource og udfordring, da vi skal sikre at flere tekstiler bli-

ver genanvendt til nye tekstiler end i dag, hvor det er under 1%.  

I Renosyd indsamler vi lige nu hvad der svarer til 2 kg pr. borger. Det er et stykke fra vores målsætning om 5 

kg pr. borger i 2022, og vi ser flere udfordringer.  

Figur 5.3: Den indsamlede mængde tekstiler fra Renosyds genbrugspladser i 2020 fordelt på ton og udregnet til kg. indsamlet pr. indbygger. 

Der er i 2020 indsamlet i alt 191 ton tekstiler, hvilket omfatter både tøj til genbrug og tøj, der sendes videre 

til genbrug eller genanvendelse uden for Danmark. Der er tale om en nedgang fra 2019 på 60 ton, som 

imidlertid skal ses i lyset af, at indsamlingen var indstillet i dele af 2020. 

 

1 https://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/ru/publikationer/cirkular-okonomi/rapport_tekstilstromme_og_circulare_oko-

nomi_regionmidtjylland_okt2020.pdf  

https://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/ru/publikationer/cirkular-okonomi/rapport_tekstilstromme_og_circulare_okonomi_regionmidtjylland_okt2020.pdf
https://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/ru/publikationer/cirkular-okonomi/rapport_tekstilstromme_og_circulare_okonomi_regionmidtjylland_okt2020.pdf
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Tekstiler omfattes af husstandsindsamlingen af de 10 fraktioner, som Renosyd igangsætter i 2024. Den nati-

onale klimaplan lægger op til, at frivillige organisationer skal bidrage som en væsentlig medspiller. Renosyd 

har siden 2015 samarbejdet med Folkekirkens Nødhjælp om indsamling af tekstiler ude på genbrugsplad-

serne. Samarbejdet fortsætter indtil videre i 2021, men ifølge Folkekirkens Nødhjælp er afsætningssituatio-

nen vanskelig. Allerede inden coronapandemien satte ind, var markedet under pres af blandt andet lavpris-

tøj fra Østen. Nedlukning af genbrugsbutikker i hele Europa som følge af pandemien har yderligere svækket 

efterspørgslen. Prisen for genbrugstøjet er derfor igen blevet nedjusteret og er tæt på 0 kr. 

Efterspørgsel efter tekstiler til genanvendelse er meget begrænset, og en øget indsamling på nuværende 

tidspunkt, herunder indsamling af andre tekstiler end tøj, ville ende i energiudnyttelse (forbrænding). Der 

skal en ekstraordinær indsats til, hvis genanvendelsen af tekstiler i industrien for alvor skal kickstartes.  

Når alle landets 98 kommuner begynder at indsamle tekstiler (jf. Klimaplanen), forstærkes behovet for gen-

anvendelse for alvor. Udfordringen med afsætning af tekstiler til genanvendelse er ikke løst! 

GENANVENDELSE AF BROKKER 

Én af de store affaldsfraktioner på genbrugspladserne er beton og brokker. Der indsamles ca. 8.500 ton 

hvert år. I 2020 var det tal over 10.000 ton.  

I en lang årrække har Renosyd håndteret, sorteret og neddelt beton og brokker, og solgt dem til genanven-

delse. De har erstattet knappe jomfruelige materialer som sand og stabilt grus. Den nye affaldsbekendtgø-

relse stiller yderligere krav til screening, analyse og sporbarhed og sætter fokus på graden af forurening i 

restprodukter såsom beton og brokker, der bruges til genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.  

Byggeaffald kan fortsat bruges som alternativ til naturlige grus- og stenmaterialer ved opbygning af veje og 

pladser, men kun såfremt affaldet overholder krav til bl.a. sporbarhed. De mængder af beton og brokker, 

der afleveres på genbrugspladser af borgere og håndværkere, kommer mange steder fra og lever derfor 

ikke op til kravene om sporbarhed. På den baggrund kan den type affald fra genbrugspladserne ikke frit 

genanvendes. Entreprenører og bygherrer skal søge om særskilt godkendelse eller tilladelse i miljøbeskyt-

telsesloven, hvis de vil bruge det.  

Med de øgede krav til særskilte godkendelser/tilladelser tegner den fremtidige afsætning af beton/brokker 

indsamlet på genbrugspladser vanskelig.  

 

5.4 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 ef-

fektive løsning.  

Affaldsenergianlægget kan veksle noget af produktionen  

mellem varme og el, og anlægget er dermed en del af den  

grønne omstilling og fremtidens energisystem. 
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Figur 5.4: Energianlægget havde lukket (udetid) på linje 2 ifm. ombygning med slidzonerne, derfor ses et fald på el, der ikke blev produceret i denne 

periode 

Energianlægget har i 2020 energiudnyttet 65.637 ton forbrændingsegnet affald med en total energiproduk-

tion på 201.035 MWh. Anlæggets solgte produktion svarer til det årlige varmeforbrug i 10.471 husstande 

og til elforbruget i 2.584 husstande. 

 

Foto: Først skete en nedbrydning af eksisterende loft og vægge, og dernæst gik ombygning til vandkølede slidzoner i gang i april og maj måned. 
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VANDKØLEDE SLIDZONER 

Renosyds affaldsenergianlæg leverer varme til Varmeplan Aarhus, og ca. 350.000 borgere får fjernvarme 

gennem dette samarbejde. Den producerede varmemængde vil være stigende fremover, for i 2020 var 

ovnlinje 2 under ombygning for at optimere driften. De luftkølede murede vægge i ovnrummet blev 

udskiftet med fjernvarmeproducerende vandkølede stålpaneler. På den måde starter energiudnyttelsen 

allerede i ovnen og ikke først senere i kedlen.  

Ovnens kapacitet er nu udvidet til 6,5tons/time, og de foreløbige driftserfaringer viser de resultater, vi 

ønskede: Mindre slaggedannelse i ovnen og derfor reducerede vedligeholdelsesudgifter samt markant 

forbedret arbejdsmiljø ved rensearbejde. Udetiden ved ombygningen blev reduceret en uge ift. tidsplanen, 

og resten af 2020 har ovnlinje 2 været i god og stabil drift. Der er derfor igangsat en undersøgelse af, 

hvorvidt ovnlinje 1 skal opgraderes med tilsvarende løsning. 

IMPORT AF AFFALD 

Mange steder i udlandet har man ikke energisystemer, der er bygget op med fælles produktionsanlæg 

(fjernvarme), og affald deponeres derfor i stor udstrækning. Ved at importere affald til Danmark, kan Reno-

syd i stedet energiudnytte det udenlandske affald, som ikke kan genanvendes. 

I 2020 blev der importeret 22.342 tons RDF, som er de ikke-genanvendelige rester fra sorteringsanlæg i 

bl.a. Island, England og Tyskland. Herved blev affaldet hævet op i affaldshierarkiet fra deponering i oprin-

delseslandet til energiudnyttelse på Renosyds energianlæg i Skanderborg. Også klima- og miljøbelastningen 

mindskes, når vi rykker affald op i affaldshierarkiet. 
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Illustration: Oversigt over hvordan Renosyds energianlæg fungerer, samt produktion af varme og el i 2020.  
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5.5 Affaldscenter Skårup 

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 indeholde 

uønskede stoffer, som har en skadelig virkning på miljø og men-

neskers sundhed.  

På deponiet i Skårup er der i 2020 modtaget 2776 ton affald til 

deponi, hvoraf 1.169 ton er indsamlet i Renosyd, og 1.607 ton 

er modtaget fra erhvervskunder. Asbest udgør en væsentlig del af den samlede deponimængde, i alt 842 

ton. Heraf kommer den største del fra erhvervskunder, i alt 504 ton.  

Af alt det affald Renosyd indsamler, er der i 2020 deponeret 1%.  

Figur 5.5: Deponeringsegnet affald fordeles på ovenstående forskellige typer affald opgjort i ton.  

I 2020 steg mængderne af affald generelt, og det gælder også affald til deponi, som steg med mere end 700 

ton. Det kan til dels forklares med, at kunderne under coronanedlukningen var mere hjemme (jf. figur 4.9) 

og brugte tid på at bygge om og rive ned.  

Derudover er fibercement flyttet fra genanvendelse til deponi pga. usikkerhed omkring indhold af 

uønskede stoffer. 

DRIFTSOPTIMERING  

Renosyd har i samarbejde med COWI iværksat en kortlægning af afledningen af overfladevand fra arealerne 

ved Affaldscenter Skårup for at sikre en også fremadrettet økonomisk drift.  

Målet med kortlægningen er at finde omkoblinger, som ikke er kortlagt og dokumenteret, og herefter vur-

dere om de kan afkobles, så der ikke ledes mere vand til perkolatsystemet end nødvendigt.  

Vand fra perkolatsystemet ved Affaldscenter Skårup ledes til Skanderborg Forsynings renseanlæg, som ikke 

har for meget kapacitet. Der er desuden en besparelse at hente for Renosyd, hvis der kan afledes mindre 

vand til rensning. Samtidig er det et ønske at få tilført mere rent vand til Sønderbækken af hensyn til natur-

værdier.  
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Kortlægningen indebærer, at samtlige dræn, perkolatledninger og brønde bliver videofotograferet og doku-

menteret for tilstand og vedligeholdelsesbehov.  

Kortlægningen skal bidrage til en optimering af driften på den lange bane.  

SLUT MED DEPONERING AF BLANDET AFFALD 

Deponeringsbekendtgørelsen sætter rammen for nye vilkår ved Affaldscenter Skårup efter 2022. Modtagel-

sen af blandet affald til deponi skal ophøre med udgangen af 2022 – det følger af bekendtgørelsen, at kun 

kystnære deponier herefter må modtage blandet affald.  

Renosyd forventer fortsat at kunne modtage asbestaffald og PCB affald, men skal i den kommende tid tage 

stilling til, om det driftsmæssigt og økonomisk giver mening at holde deponiet åbent for denne begrænsede 

deponimængde (se figur 5.5).  

Deponiaffaldet fra Renosyds genbrugspladser og henteordning skal udbydes. 
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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 Vi rykker digitalt  

2020 har været et lærerigt år for Renosyd som arbejdsplads. Der er forskel i de forskellige afdelinger på, 

hvor digitale medarbejderne er. Og samtidig arbejder Renosyds medarbejdere på mange forskellige 

lokationer. Men nu hvor vilkårene dikterer mere digital tilstedeværelse og færre fysiske møder, er der 

blevet opgraderet på IT-udstyr og oprettet nye arbejdsfællesskaber på tværs via Outlook.  

Hver onsdag kl. 11.45 hopper alle der kan på Teams for at høre direktørens sidste nye til medarbejdere i 

Renosyd; ud til chaufførernes førerhuse, til mandskabsbygningerne på genbrugspladserne og til alle på 

hjemmekontorerne. Alt sammen for at pleje den fælles forståelse af, hvad Renosyd er, og for at mødes på 

tværs af afdelinger og se glimt af hinandens arbejdsdag. 

Vi rykker os digitalt, og 2020 var bare startskuddet til en endnu mere digital tilstedeværelse i Renosyd. 

Foto: Direktør Annemette Fuglsang tager et billede på 1. afholdte onsdagsnyt med godt 40 medarbejdere online i Teams.   
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Foto: Værdicentralens medarbejdere sorterer stående store mængder affald hver dag, og derfor er et godt underlag afgørende.  

6.2 Arbejdsmiljø og GODT ARBEJDE i Renosyd 

ERGOTERAPEUT PÅ BESØG 

Værdicentralen havde i 2020 besøg af en ergoterapeut, som tidligere har besøgt Renosyd og kender 

arbejdsgangene på de forskellige anlæg. I genbrugsbutikkens sorteringsområde fik medarbejderne konkrete 

værktøjer til, hvordan de sikrer et godt arbejdsmiljø med gode stillinger, skiftende placeringer og en kultur, 

hvor man hjælper hinanden og bruger de hjælpemidler, man har mulighed for at bruge - fx rulleborde og 

palleløftere.  

Desuden har Værdicentralen investeret i nogle særlige måtter, som sikrer, at de medarbejdere, der står 

meget på samme sted ved sorteringsborde og prissætter varerne, har et underlag, der er godt for holdning, 

fødder og generelt er rarere at stå på. 

 
GODT ARBEJDE I RENOSYD  

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

hvor den tværgående sammenhæng er afgørende for at lykkes. Begge dele har betydning for det samspil, 

som medarbejdere og ledere skal have – et samspil mellem strategi/rammer og arbejdsglæde/motivation 

er afgørende for, at Renosyd kan fortsætte med at skabe resultater. 
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I 2020 er der arbejdet med god ledelse i Renosyd 

kombineret med et fokus på samarbejdet i de enkelte 

afdelinger og afdelingerne imellem. Vi kalder det ’GODT 

ARBEJDE i Renosyd’.  

GODT ARBEJDE i Renosyd tager udgangspunkt i den 

enkelte medarbejders personprofil og samspillet med 

kollegaer i teamet, gruppen eller afdelingen. Alle 

medarbejdere har fået lavet en DISC-adfærdsprofil, og 

der er afholdt team-dage med fokus på kommunikation 

og samarbejde.  

 

Foto: Planlægningsmøde i kørselsafdelingen. I personalerummet hænger DISC profilerne for afdelingen. 

NY KULTUR I KØRSELSAFDELING 

Renosyds kørselsafdeling har i forløbet med GODT ARBEJDE fået en ny forståelse for, hvor meget 

kommunikation betyder for deres afdeling i hverdagen.  

”Vi er blevet meget bevidste om, hvor meget skade dårlig kommunikation kan gøre, men omvendt også 

hvor meget godt den gode kommunikation skaber,” siger Dennis Langvad, leder i kørselsafdelingen. 

DISC redskaberne har givet afdelingen et fælles sprog, og der er opstået en kultur, hvor den enkelte 

medarbejder tør sige til og fra, fordi de nu ved, hvad det betyder, hvis der ikke bliver gjort noget. 

Der tales åbent om tingene, og redskaberne bruges i hverdagen og på afdelingsmøderne, hvor kørsel har 

indført ’bordet rundt’. På den måde får alle mulighed for at fortælle, hvad de oplever. I personalerummet 

hænger en oversigt over DISC som påmindelse, og medarbejderne bruger det som motivation til at rose 

hinanden og ligeledes spørge om hjælp, når der opstår et behov. 
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6.3 Det rummelige arbejdsmarked 

Renosyds vision opererer med de 3 bundlinjer: økonomi, miljø og mennesker. 

Målsætningerne, som omhandler mennesker, er kvalitative. Det handler om at skabe værdi, ikke kun i tal 

der kan måles, men også gennem oplevelser og involvering via kommunikation og samarbejde. 

For Renosyd har det resulteret i formuleringen af målsætningen: 

”Sammensætningen af medarbejdere i Renosyd er et spejl af samfundet, og andelen af ansatte med særlige 

arbejdsvilkår er større end i samfundet i øvrigt” 

Det betyder i praksis, at Renosyd bidrager til et rummeligt arbejdsmarked og til at skabe social og lokal 

værdi gennem meningsfuld beskæftigelse, der kan bringe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet godt 

videre. Renosyd arbejder efter at bidrage med gode værdifulde forløb og ikke nødvendigvis efter at 

gennemføre mange forløb. 

I 2020 var 6,9% af de fuldtidsansatte hos Renosyd ansat indenfor ”det rummelige arbejdsmarked” (ansat på 

en fleksordning eller i virksomhedspraktik). Det er et mindre fald i forhold til 2019, hvilket kan tilskrives 

corona, som blandt andet betød at Renosyds genbrugsbutik Værdicentralen var lukket i en periode, og at 

virksomhedspraktikanterne ikke måtte komme ud i virksomhederne. 

Tabel 6.1: Overblik over Renosyds ansættelser i 2020 – sammenlignet med Skanderborg og Odder Kommuner.  

 



 Renosyd Årsrapport 2020                                                                                                                              Side 43/60 

SAMARBEJDE MED SPIREN  

Spiren er en del af Skanderborg Kommunes 

kompetencecenter og beskæftiger 10-15 

udsatte borgere, der er langt fra arbejds-

markedet og har brug for et sted, der giver 

tryghed.  

Spiren har et planteværksted, hvor bor-

gerne arbejder kreativt med planter, som 

derefter sælges i Værdicentralen.  

 

Foto: Eksempel på potter borgere hos Spiren har gjort klar 

til at blive solgt i Værdicentralen. 

Værdicentralen leverer gamle potter og krukker fra butikken, og dernæst potter/ompotter Spirens borgere 

planterne. De klipper stiklinger, nipper planter, vander, pakker ind, dekorerer og vasker urtepotterne af. 

Dernæst leverer de 10 planter i potter ad gangen til Værdicentralen, som betaler for det antal, der kan sæl-

ges i butikken.  

Borgerne ser en værdi i at kunne følge salget hos Værdicentralen, og så har det at arbejde med jorden og 

planterne en helt særlig, næsten helende effekt. Sådan beskriver Mihaela Moldovan, der er virksomheds-

konsulent ved Kompetencecenter Skanderborg, projektet.  

CASE: TROFASTE TROPPER FOR 
GENBRUG 

Coronarestriktionerne har været en 

svær øvelse for medarbejderne i Re-

nosyds genbrugsbutik Værdicentra-

len. Værdicentralen drives af det 

stærke sammenhold og den positive 

tilgang til arbejdsopgaverne, som 

kun opleves på stedet.  

 

Foto: Marie i færd med at fylde genbrugsbutikken 

med lækkert genbrug på Danmarksvej i Skander-

borg. 

 

Selvom butikken var lukket, fik Værdicentralen praktikanter på kaffebesøg, simpelthen fordi de havde be-

hov for at bevare kontakten og mærke bare lidt af stemningen. Én praktikant valgte at iføre sig sin arbejds-

t-shirt derhjemme bare for at bevare tilhørsforholdet. 

En anden som fik Værdicentralen helt ind under huden var Marie Louise Scharling Jakobsen. 

Marie startede tilbage i august et feltstudie hos Værdicentralen, som en del af sit kandidatstudie i pædago-

gisk antropologi.  
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Her nærstuderede Marie kulturen på Værdicentralens helt særlige arbejdsplads. Under forløbet faldt Marie 

for genbrugstanken og den store sociale værdi, der skabes i Værdicentralen. I 2020 blev det en mulighed at 

ansætte Marie, og hun er nu ansat i Værdicentralen. 

”Jeg er ovenud begejstret for nu at være en fast del af holdet, og jeg er klar på at give den gas med hele 

genbrugstankegangen og den sociale værdi!”  

 

6.4 TRIO-samarbejde 

2020 var året, hvor Renosyd på den 

organisatoriske front indførte TRIO’er.  

En TRIO er et uformelt samarbejdsforum, der 

består af en arbejdsmiljørepræsentant, en 

tillidsrepræsentant og en leder. TRIO’en drøfter 

daglig drift, samarbejde og trivsel og er et 

supplement til det formelle SU-samarbejde. 

TRIO’en skal sikre, at udfordringer løses i første 

række så tæt på medarbejderne som muligt, og at 

der er en platform, hvor gode ideer og initiativer 

kan formes. 

 

Illustration: Lånt af BFA fra kampagnemateriale om TRIO-samarbejde på arbejdsmiljøweb.dk  

 

6.5 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.  

I 2020 skulle Renosyd have været recertificeret, men dette er udskudt til 2021 pga. corona.  

Renosyd har været certificeret siden 2003. 
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6.6 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, at der arbejdes med ulykkesforebyggelse. 

VÆK MED ULYKKER 

I starten af 2019 søsatte Renosyd således projektet ”Væk med ulykker” for at skabe fokus på tilløb til 

ulykker. Projektet afvikles primært i de enkelte arbejdsmiljøgrupper og ude i afdelingerne. Grupperne skal 

finde og registrere tilløb til ulykker, analysere tilløbene og der skal implementeres forebyggende tiltag.  

Desuden skal det sikres, at der er et vedvarende fokus på området, fx ved at have det som emne på 

afdelingsmøder. 

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

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

styrket gennem oplæg fra Arbejdsmiljøcentret. 

RESULTATER PÅ DEN LANGE BANE 

Formålet med at arbejde med tilløb til ulykker er at forhindre mere alvorlige ulykker. I de to år, projektet 

har kørt, kan konstateres et lille fald i anmeldte arbejdsulykker set over en 10-års periode.  

Det er indtil nu sparsomt med indsamlet data og kan skyldes tilfældigheder, men vi forklarer det med ’Væk 

med ulykker’ projektet.  

Da projektet tager sigte på adfærds- og kulturændringer i forhold til den enkeltes sikkerhed på 

arbejdspladsen, forventes projektet at køre over flere år. Altså fortsætter projektet også ind i 2021. 
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7 Årsregnskab 2020 

 

7.1 5 års hoved-, mængde- og nøgletal 

 
Hovedtal (hele 1.000 kr.) 2016  2017  2018  2019  2020   

Nettoomsætning 153.243  153.595  158.940  159.874  160.315   
Bruttoresultat 8.965  9.522  7.126  8.268  8.480   

Resultat før renter 990  1.208  933  874  984   

Resultat af finansielle poster -422  -980  -933  -874  -984   

Årets resultat 568  228  0  0  0   

Investeringer - Kraftvarmeanlæg 6.623  6.490  2.790  2.070  11.935   

Investeringer - øvrige anlæg 2.238  3.867  1.340  2.641  2.221   

Egenkapital 4.185  4.185  4.095  1.099  1.365   

Overdækning for affaldsordninger 47.107  47.107  47.548    48.789    46.004   

Hensættelser deponi 38.280  38.140  38.091  38.184  37.739   

Balancesum 174.832  165.460  156.758  157.526  156.920   
            
Mængder            
Kraftvarmeanlægget:             
Afbrændt affald [ton] 67.401  67.947  66.892  66.998  65.637   
Solgt varme [MWh] 185.125  181.584  185.237  188.418  189.132   
Solgt el [MWh] 16.226  15.299  16.822  16.640  11.500   
Affaldscenter Norgesvej:            
Behandlet affald [ton] 6.928  7.162  6.908  7.011  7.019   
Affaldscenter Skårup:            
Behandlet affald [ton] 58.010  57.988  57.358  58.126  60.015   
Genbrugspladser:            
Indsamlet Affald [ton] 41.925  43.935  42.324  46.925  53.002   
            
Nøgletal            
Afkastningsgrad, % 0,6  0,7  0,6  0,6  0,6   
Overskudsgrad, % 0,6  0,8  0,6  0,5  0,6   
Egenkapitalens forrentning, % 13,6  5,4  0,0  0,0  0,0   
Soliditetsgrad, % 2,4  2,5  2,6  0,7  0,9   
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7.2 Resultatopgørelse 

(hele 1.000 kr.)  
 

Regnskab 2019 

 
 

Regnskab 2020 

  

Nettoomsætning    
Gebyrindtægter fra ordninger 75.520 77.252  
Salg af ydelser, Kraftvarmeanlægget 20.204 19.642  
Salg af ydelser, Affaldscenter Skårup 1.652 1.790  
Salg af øvrige ydelser 2.057 2.185   

Salg af ydelser i alt 99.432 100.870   

      
Salg af varer 69 91  
Salg af genanvendeligt materiale 18.505 13.501   

Salg af varer og materiale i alt 18.574 13.592   

        

Energisalg fra Kraftvarmeanlægget 42.626 42.686   

Øvrige indtægter 484 381   

Over-/underdækning -1.242 2.786   

Nettoomsætning i alt 159.874 160.315   

        
Produktionsomkostninger      
Afgifter -39.511 -38.756  
Behandlingsomkostninger -9.741 -11.853  
Drift maskiner/materiel -16.949 -15.229  
Køb af ydelser -30.423 -32.709  
Drift af bygninger og pladser -2.954 -3.011  
Personale -37.259 -37.654  
Afskrivninger -14.769 -12.623   

Produktionsomkostninger i alt -151.606 -151.835   

        

Bruttoresultat 8.268 8.480   

Administrationsomkostninger i alt -7.394 -7.496   

Resultat primær drift 874 984   

      

Andre driftsindtægter 0 0  
Andre driftsomkostninger 0 0  

Driftsresultat 874 984  

      
Finansielle indtægter 47 18  

Finansielle omkostninger -922 -1.002  

Årets resultat 0 0   
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7.3 Balance 

(hele 1.000 kr.)     
AKTIVER  2019 2020  
Anlægsaktiver     
Materielle anlægsaktiver     
Anlægsaktiver under opførelse  4.945 11.595  
Anlægsaktiver  92.588 93.546  
Finansielle anlægsaktiver   6.657 6.854   

Anlægsaktiver i alt   104.190 111.996   

     

Omsætningsaktiver     

Debitorer  13.734 18.626  

Andre tilgodehavender  1.123 9.241  
Værdipapirer  5.333 1.509  
Likvide beholdninger (Kasse, bank m.m.)  33.146 15.548  

Omsætningsaktiver i alt   53.335  44.924    

AKTIVER I ALT   157.526 156.920   

     

PASSIVER      

Egenkapital 31/12 
  1.099 

  
1.365 

  
  

        

Hensættelser til deponi   38.184 37.739   

          

Langfristede gældsforpligtelser   48.789 46.004   

Overdækning på affaldsordninger 
Lån KommuneKredit 

  
45.921 42.128 

  

Øvrig langfristet gæld   1.266 3.817   

Langfristede gældsforpligtelser i alt   95.976 91.948   

      

Kortfristede gældsforpligtelser       

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser   3.482 3.512   

Skyldig løn   6.436 4.609   

Leverandører af varer og tjenesteydelser   12.271 10.277   

Anden gæld   77 7.470   

Periodeafgrænsningsposter       

Kortfristede gældsforpligtelser i alt   22.266 25.868   

        

Gældsforpligtelser i alt  115.193 117.816  

PASSIVER I ALT   157.526 156.920  
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7.4 Pengestrømsopgørelse 

(Beholdningsforskydningsmodel i hele 1.000 kr.) 2019 2020 

Pengestrømme fra driftsaktivitet   

Omsætning 161.116 157.529 

Variable omkostninger -136.837 -139.211 

Dækningsbidrag 24.279 18.317 

Kontante kapacitetsomkostninger -6.847 -7.011 

Indtjeningsbidrag 17.432 11.306 

   

Δ Årets hensættelser via driften 490 347 

Δ Anlægsaktiver under opførelse -4.641 -6.650 

Δ Debitorer -2 -4.892 

Δ Skyldig - SKAT -1.684 556 

Δ Kreditorer 4.174 -1.994 

Δ Skyldige poster 426 -557 

Driftens likviditetsbidrag 16.195 -1.884 

   

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter   

Årets aktiverede anlægsaktiver -4.711 -14.156 

Solgte anlægsaktiver 100 90 

Anskaffelse værdipapirer 1.019 3.824 

Finansielle anlægsaktiver  -198 

Finansielle indtægter -874 -984 

   

Reguleringer via egenkapitalen   

Regulering af renteswap direkte på egenkapital (ikke-likvid effekt) 53,2 -2.783 

   

Regulering for udgifter afholdt direkte af hensættelse -396 -792 

   

Afrundinger   

Udvikling på gæld -4.660 -714 

Samlet likviditetsbidrag 6.727 -17.597 

Likviditet primo 26.419 33.146 

Likviditet ultimo  33.146 15.548 
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8 Bilag 

8.1 Selskabsoplysninger 

Selskab Renosyd i/s  

Norgesvej 13 

8660 Skanderborg 

 

 Telefon: 

Hjemmeside: 

E-mail: 

Hjemsted: 

CVR nr.: 

Regnskabsår: 

86525211 

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 2020  

 

 

  



 Renosyd Årsrapport 2020                                                                                                                              Side 52/60 

Affaldsindsamling, Udvikling  
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Affaldsbehandling, Værdicentralen  
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Affaldsbehandling, Affaldscenter Skårup  
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Affaldsbehandling, Affaldscenter Norgesvej  
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Affaldsbehandling, Energianlæg Affaldsforbrænding 
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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 
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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