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FORORD
Denne affaldsplan lægger op til at knække kurven, hvor mængden af hushold-
ningsaffald, vi hver især producerer, stiger år for år. Sammen med borgerne i Skan-
derborg og Odder vil vi vise, at det er muligt både at reducere affaldsmængden og 
samtidig få mere værdi ud af affaldet.

Det er sund fornuft og et naturligt skridt i forlængelse af FN’s 17 Verdensmål, der 
sætter kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.

På den måde fortsætter vi de sidste mange års gode arbejde med visionen om at 
gøre affald til værdi. Sideløbende har vi også fokus på både økonomi og sociale 
forhold:

• Vi vil arbejde for, at kunderne oplever værdi for pengene, og at de får en god 
serviceoplevelse i forbindelse med affaldshåndteringen

• Vi vil arbejde for, at affaldsmængderne reduceres markant i de kommende år, 
og at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt gennem genbrug og genan-
vendelse

• Vi vil tage socialt ansvar og bidrage til lokale fællesskaber

Med Affaldsplanen for 2019-2022 for Skanderborg og Odder Kommuner beskri-
ver vi både konkrete målsætninger og indsatser, som sætter retningen for kommu-
nernes affaldshåndtering de næste fire år.

Affaldsplanen er udformet i et samarbejde mellem kommunerne og Renosyd. 
Politikere i udvalg og bestyrelse har fastlagt målsætningerne, mens chefer og 
medarbejdere i kommunerne og Renosyd har udarbejdet kortlægning og beskre-
vet temaer og indsatser. Affaldsplan 2019-2022 er godkendt af byrådene i Odder 
og Skanderborg Kommuner.

Vi ser frem til et både spændende og vigtigt arbejde i de kommende fire år.

Finn Sander Jensen
Bestyrelsesformand, Renosyd 

Hans Hammann
Næstformand, Renosyd

Annemette Fuglsang
Direktør, Renosyd
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Resumé
Skanderborg og Odder Kommuner udarbejder en fælles affaldsplan i samarbejde 
med Renosyd hvert fjerde år. Affaldsplanen præsenterer målsætninger og ind-
satser, som sætter retningen for kommunernes affaldshåndtering i planperioden. 
Som bilag til planen er der en kortlægning og beskrivelse af det nuværende af-
faldssystem i Skanderborg og Odder Kommuner, herunder aktuelle affaldsmæng-
der, en prognose for de kommende år samt status på affaldsindsamlingen og 
-behandlingen.
Politikere i udvalg og bestyrelse har fastlagt målsætningerne, mens chefer og 
medarbejdere i kommunerne og Renosyd har udarbejdet kortlægning og beskre-
vet temaer og indsatser. Byrådene i Odder og Skanderborg godkender affaldspla-
nen, når den har været i offentlig høring.

Målsætninger
Med Affaldsplan 2019-2022 fortsætter Skanderborg og Odder Kommuner samar-
bejdet med Renosyd om at sætte nye mål for affaldsområdet. Der har hidtil været 
stort fokus på at gøre affald til værdi, og det arbejde fortsætter. Samtidig er ambiti-
onen at vende udviklingen med den stigende mængde husholdningsaffald, som vi 
hver især producerer.

Med afsæt i kommunernes ejerpolitik arbejder Renosyd ud fra en såkaldt tredob-
belt bundlinje som ramme for indsatsområder og aktiviteter: Økonomi, Miljø og 
Mennesker.

Inden for hver af de tre bundlinjer er der opstillet konkrete målsætninger, som sæt-
ter retning og perspektiv på de indsatser, der igangsættes i planperioden 2019-
2022. Målsætningerne vil således blive pejlemærker for realiseringen af affalds-
planen og danne grundlag for den daglige styring. Renosyd arbejder tæt sammen 
med de to ejerkommuner om fastlæggelsen, realiseringen af og opfølgningen på 
målsætningerne.

De overordnede målsætninger i Affaldsplan 2019-2022 omfatter:

• Økonomi: 
Renosyd arbejder for, at kunderne oplever værdi for pengene, og at kunderne 
får en god serviceoplevelse med bl.a. rettidig tømning af affaldsbeholderne, og 
når de skal aflevere affald og får vejledning på genbrugspladserne.

• Miljø: 
Renosyd arbejder for, at den samlede mængde husholdningsaffald reduceres 
markant i de kommende år, og at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt 
gennem mere genbrug og genanvendelse, med særligt fokus på plast og tekstiler.

• Mennesker: 
Renosyd tager socialt ansvar og bidrager til lokale fællesskaber gennem mang-
foldighed i medarbejderstaben og udadvendt kommunikation og involvering.
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Temaer og indsatser
For at opnå de overordnede målsætninger er der i Affaldsplanen beskrevet 5 te-
maer og dertilhørende 13 indsatser:

• Tema 1: Affaldsindsamling: drift og service 
Temaet omhandler Renosyd som servicevirksomhed, der indsamler og behand-
ler borgeres og virksomheders affald. Indsatserne omfatter optimering af nu-
værende affaldsindsamlingsordninger, værdiskabende kundeservice og fokus 
på de erhvervskunder, der benytter genbrugspladser.

• Tema 2: Flere ressourcer ud af affaldet 
Temaet sætter fokus på, hvordan affaldshåndteringen sikrer, at ressourcerne i 
affaldet udnyttes bedst muligt – til gavn for miljøet. Indsatserne omfatter gen-
anvendelse frem for forbrænding af særlige affaldsfraktioner, samt mere affald 
til genbrug og bedre udnyttelse af affaldsjord.

• Tema 3: Affaldssortering i kommunale institutioner og virksomheder 
Temaet beskriver, hvordan Skanderborg og Odder Kommuner skal gå forrest 
med en høj standard for affaldssortering og ressourceudnyttelse i kommuner-
nes institutioner og virksomheder. Indsatserne skal øge affaldssorteringen og 
sætte fokus på børn og unge som affaldsambassadører.

• Tema 4: Samarbejde med virksomheder om erhvervsaffald 
Temaet sætter fokus på, hvordan ressourcer i affaldet fra lokale virksomheder 
kan udnyttes bedre, da der både er meget affald og stort potentiale her. Det 
handler om at skabe forbedrede rammer for virksomhederne med henblik på 
affaldsforebyggelse og ressourceudnyttelse.

• Tema 5: Vi er fælles om løsningen 
Temaet sætter fokus på borgere og virksomheder som centrale spillere i arbej-
det med at forebygge affald og udnytte ressourcerne bedst muligt. Indsatserne 
omfatter kommunikation og involvering, lokale samarbejder og fællesskaber 
samt affaldssortering i det offentlige rum.
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INDLEDNING
Med Affaldsplan 2019-2022 fortsætter Skanderborg og Odder Kommuner samar-
bejdet med Renosyd om at sætte nye mål for affaldsområdet.

Vi har hidtil haft stort fokus på at gøre affald til værdi. Det vil vi blive endnu bedre 
til. Samtidig er ambitionen at vende den nuværende udvikling, hvor den samlede 
mængde husholdningsaffald stiger år for år.

Danmark har en kedelig rekord som et af de lande i verden med mest affald per 
borger. Det er vi nødt til at sætte en stopper for. Det er ikke nok at sortere og gen-
bruge affaldet. Vi skal også hver især reducere mængden af vores husholdningsaf-
fald.

Denne affaldsplan indeholder derfor en række konkrete målsætninger og indsat-
ser om mindre affald og mere genanvendelse.

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen er kommunerne forpligtede til at udarbejde og 
vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald, som revideres mindst 
hvert sjette år. Skanderborg og Odder Kommuner udarbejder en fælles affalds-
plan i samarbejde med Renosyd hvert fjerde år. Affaldsplanen skal gøre status på 
den nuværende affaldshåndtering inkl. affaldsmængder, vurdere den kommende 
udvikling, samt redegøre for målsætninger og initiativer, der igangsættes i planpe-
rioden.

Som bilag findes en kortlægning og beskrivelse af det nuværende affaldssystem 
i Skanderborg og Odder Kommuner, herunder aktuelle affaldsmængder, status på 
affaldsindsamling og -behandling samt en prognose for de kommende år.

Formålet med indsatserne er at nå de fastsatte mål i løbet af de kommende fire år. Konkrete mål er 
bl.a., at hver borger i Skanderborg og Odder Kommuner inden 2022 skal:

• Reducere mængden af husholdningsaffald med 1% årligt

• Sortere 15 kg plastik fra til genanvendelse

• Sortere 5 kg tekstiler fra til genanvendelse
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Proces for udarbejdelse af Affaldsplan 2019-2022

I tilblivelsen af affaldsplanen er borgerne i Skanderborg og Odder Kommuner 
blevet inddraget. Involveringen har været med til at sikre en generel kvalificering 
af affaldsplanens indhold og imødekommer et politisk ønske om åbenhed, dialog 
og lokalt ejerskab til planen. Processen har haft flere formål: at blive klogere på 
borgernes behov og udfordringer i forhold til affald, at skabe dialog mellem borge-
re, politikere og affaldsselskab samt ikke mindst at give borgerne mulighed for at 
bidrage til udviklingen af affaldsplanen. 

Ved at involvere borgerne bredt opnås forståelse og indsigt, som kan bruges til at 
udvikle de bedst mulige løsninger. Dette er sket via forskellige aktiviteter, herunder 
møder og interviews, samtaler på gaden og til lokale arrangementer, involvering på 
sociale medier og events på Renosyds genbrugspladser, hvor borgere kunne møde 
deres lokale politikere til snak om affaldsplanens indhold. Særlige grupper har 
bidraget med deres specifikke erfaringer og ideer, herunder lokal- og borgerråd, 
administrationer i boligforeninger, sommerhusejere samt unge og ældre i Skan-
derborg og Odder Kommuner. Borgernes input har bidraget til udformningen af de 
indsatser og løsninger i affaldsplanen, der skal arbejdes med i de kommende år.
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Affaldsmængderne skal 
reduceres
Danmark er et af de lande i verden, der producerer mest affald pr. indbygger. 
Det hænger sammen med et stort forbrug af råvarer og ressourcer, der placerer 
Danmark i top fem af miljø- og klimabelastende nationer i verden. Det kræver både 
ressourcer at producere ting og at indsamle og behandle dem, når de er blevet til 
affald. Derfor er det et afgørende indsatsområde på vejen hen imod en mere cirku-
lær økonomi at forebygge affald. 

Affaldsforebyggelse er af EU defineret som foranstaltninger, der tages, før et 
materiale eller et produkt bliver til affald. Det indebærer altså at undgå, at noget 
overhovedet bliver til affald. Definitionen omfatter også forlængelse af produkters 
levetid f.eks. via genbrug og reparation, da dette kan forhindre eller udskyde, at 
noget ender som affald. Til sidst omfatter definitionen også en reduktion af affalds 
farlighed for miljø og sundhed. 

Affaldsforebyggelse har traditionelt ikke været en del af kommuner og affaldssel-
skabers ansvarsområde. Den kommunale affaldshåndtering har derimod primært 
drejet sig om at få indsamlet og behandlet det affald, der er blevet skabt. Men i et 
bredere miljø- og ressourcemæssigt perspektiv giver det god mening at undersø-
ge, hvordan forebyggelse kan implementeres mere i og omkring affaldssektoren. 

For at gøre affaldsmængderne mindre er det nødvendigt at sætte ind på flere fron-
ter. I den kommende planperiode vil Skanderborg og Odder Kommuner i samarbej-
de med Renosyd derfor gøre en særlig indsats for at forebygge affald. Den sam-
lede mængde husholdningsaffald skal reduceres med 1% om året de næste 4 år 
– fra 835 kg pr. borger i 2017 til 800 kg pr. borger i 2022 svarende til 2012-niveau.

Dette er et ambitiøst mål set i lyset af, at affaldsmængden pr. borger har været 
stigende de seneste år, og at dette ifølge affaldsprognoserne forudsiges at fort-
sætte i de kommende år. Målsætningen er at knække kurven, så den fortsatte 
vækst i affaldsmængden pr. borger standses. Det harmonerer med grundtanken i 
den cirkulære økonomi om, at produkter skal have en længere levetid, og/eller at 
forbruget af produkter skal begrænses gennem deleøkonomi, hvilket samlet set 
skal bidrage til reduktion af forbruget af ressourcer.

Målsætningen skal realiseres gennem generel kommunikation og samarbejde med 
husholdninger, virksomheder og kommunale institutioner om bæredygtigt forbrug.

Affaldsforebyggelse er en del af motivationen for flere af de planlagte indsatser 
i Affaldsplan 2019-2022. Et af fokusområderne er madspild. Det skal undersøge 
hvordan madspild – og dermed den samlede mængde affald – kan reduceres i 
private husholdninger, virksomheder og de kommunale institutioner. Dette handler 
i høj grad om involvering af borgerne, der kan afdække udfordringer, behov og løs-
ningsmuligheder samt kommunikation, der kan oplyse, inspirere og give værktøjer 
til handling.
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Rammer for affaldsplanen
Europæiske og nationale rammer og krav til 
affaldsplanen

EU har i juni 2018 vedtaget ændringer til de europæiske affaldsdirektiver. Æn-
dringerne vedrører affaldsdirektivet, emballagedirektivet, deponeringsdirektivet 
samt ELV-, batteri- og WEEE-direktiverne. Direktiverne trådte i kraft i juli 2018, 
og medlemsstaterne har herefter to år til at implementere ændringerne i national 
lovgivning (senest 5. juli 2020).

Ændringerne omfatter bl.a. skærpede krav til affaldsforebyggelse, højere mål for 
genanvendelse af husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv, 
krav om kildesortering af organisk affald og tekstiler, indførelse af producentan-
svar for emballageaffald samt flere krav til producentansvarsordningerne.

Højere mål og nye målemetoder
EU’s affaldsdirektiv vedtaget i 2018 omfatter nye bindende mål på nationalt niveau 
for genanvendelse af det kommunalt indsamlede affald (såkaldt husholdnings-
affald). Målene lyder på 55% i 2025, 60% i 2030 og 65% i 2035. Der stilles også 
krav om separat indsamling af organisk affald senest fra år 2023, og målet for gen-
anvendelse af plastemballage er 50% i 2025 og 55% i 2030.

Udover højere mål er det også besluttet, at genanvendelse skal måles på en ny 
måde fra 2020. Frem for at måle på affaldsmængder indsamlet til genanvendelse 
skal man i stedet begynde at måle den reelle genanvendelse af affaldet. Det er på 
nuværende tidspunkt endnu ikke klart defineret, hvordan kommunerne skal og i 
praksis kan måle på denne nye måde, så det afventes der en afklaring på.

I Miljøstyrelsen arbejdes der i 2018 og 2019 på den nye nationale affaldsplan, der 
skal gælde fra 2020-2026. Den nationale plan udmønter rammerne for EU-målene 
på nationalt niveau, hvilket derefter skal arbejdes ind i de kommunale affaldspla-
ner. Den nye nationale affaldsplan forventes først klar i sommeren 2020, og derved 
ikke før Affaldsplan 2019-2022 for Skanderborg og Odder Kommuner træder i 
kraft. Dette forventes dog ikke at være et problem, da indholdet i affaldsplanen 
tager afsæt dels i den nuværende nationale affaldsplan og dels i EU-kravene og 
-målsætningerne, som den kommende nationale plan også vil bygge på, jf. Målsæt-
ninger for Affaldsplan 2019-2022.
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Lokale rammer for affaldsplanen

Som Skanderborg og Odder Kommuners affaldsselskab fungerer Renosyd i 
praksis som den aktør, der indsamler, håndterer og behandler affaldet i de to 
ejerkommuner. Der er i efteråret 2018 blevet vedtaget en ejerpolitik for Renosyd, 
som definerer en overordnet vision, strategi og overordnede mål for Renosyd som 
virksomhed. Ejerpolitikken gælder for 2018 -2021. Den evalueres i efteråret 2021, 
forud for kommunalvalget, således at der er en opdateret ejerpolitik for den nye 
byrådsperiode.

Ejerpolitik for Renosyd
Renosyds kerneopgaver understøtter bæredygtighed og cirkulære økonomi i lokale fællesskaber

De tre strategispor i ejerpolitikken er:

1. RENOSYDS KERNEOPGAVE 2. CIRKULÆR ØKONOMI 3. VI ER FÆLLES OM LØSNINGEN

Hvert af strategisporene indeholder en række politiske mål, som byrådene ønsker, 
Renosyd skal arbejde efter i de kommende fire år. Dette udmøntes i affaldsplanen, 
som definerer konkrete målsætninger og indsatser, der skal operationalisere ejer-
politikkens strategier og visioner. Renosyd arbejder for og i praksis i tæt samar-
bejde med de to ejerkommuner om realiseringen af de målsætninger, temaer og 
indsatser, som Affaldsplan 2019-2022 indeholder.

November 2018
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Strategispor  Mål Byrådet ønsker

Renosyds 
kerneopgave

Pris og service At Renosyd designer og leverer serviceydelser, som opfylder 
kundernes behov i en fornuftig balance mellem pris og service. 
Ydelserne udvikles gennem dialog med privat- og erhvervskun-
der samt de offentlige institutioner.

 
Miljø og klima

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

 
Lokal og social værdi-
skabelse

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

Cirkulær 
Økonomi

Skoler og institutioner At Renosyd har fokus på, at ejerkommunerne skal fremstå som 
det gode eksempel ift. affaldssortering på skoler og institutio-
ner, og at børn og unge involveres og motiveres til genanvendel-
se.

Genbrug og reparation At Renosyd samarbejder med ejerkommunerne for øget gen-
brug af affald, og at levetiden for produkter øges, inden de bliver 
til affald, f.eks. gennem etablering af reparationsværksteder 
som socialøkonomisk virksomhed.

 
Lokale erhvervsliv

At Renosyd, i samarbejde med ejerkommunerne, skaber ram-
mer, der understøtter det lokale erhvervslivs ønsker om cirku-
lær økonomi og bæredygtighed, f.eks. i forhold til genbrug af 
byggematerialer.

Udsyn og udvikling At Renosyd har udsyn, viser vejen, og i relevant omfang delta-
ger i udviklingsprojekter med borgere, erhvervsvirksomheder 
og interesse- organisationer med henblik på at sikre bæredyg-
tigt forbrug og produktion.

Vi er fælles 
om løsnin-
gen

Kommunikation, hold-
ning og handling

At Renosyd kommunikerer, så det giver mening for borgere og 
virksomheder at sortere affald. Renosyd skal have en tydelig 
profil lokalt, så kendskabsgraden til Renosyds aktiviteter øges. 
Kendskabet skal føre til involvering og omsættes til handlinger 
og ændret adfærd.

Lokale fællesskaber, net-
værk og samarbejde

At Renosyd bidrager til udviklingen af lokale fællesskaber 
gennem netværk og samarbejde med virksomheder, boligfor-
eninger, grundejerforeninger, lokalråd, frivillige organisationer, 
landsbysamfund, skoler og institutioner mv. for derigennem at 
igangsætte eller facilitere initiativer, der understøtter bæredyg-
tighed og klimatiltag.
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Fra lineær til cirkulær økonomi
Et af strategisporene i Skanderborg og Odder Kommuners ejerpolitik for Renosyd 
omhandler cirkulær økonomi. Byrådenes vision er, at Renosyd gennem sit virke bi-
drager til opfyldelsen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, og at Renosyd 
understøtter ambitionerne om udvikling af den cirkulære økonomi.

Regeringen har i september 2018 formuleret en strategi for cirkulær økonomi, der 
handler om at gøre økonomisk vækst bæredygtig. Traditionelt har man produceret 
og forbrugt varer i et lineært forløb, der starter med udvinding af ressourcer og 
ender som affald. Men når affald forebygges, produkter genbruges og materia-
ler genanvendes, er det et skridt på vejen til at skabe en mere cirkulær økonomi. 
Her vil de ressourcer, som ellers ender som affald, indgå i produktionen igen og 
dermed undgå at forlade kredsløbet. Grundtanken i den cirkulære økonomi er at 
genanvende materialer – eller endnu bedre – reducere forbruget af ressourcer ved 
at affaldsforebygge gennem design af produkter, der kan produceres med mindre 
spild, kan genbruges og repareres, og som derved kan indgå i kredsløbet igen og 
igen.

Det handler altså om at bruge naturressourcer og designe produkter på en måde, 
så råvarer, der er udvundet, bruges så fornuftigt og så mange gange som muligt. 
Dette rummer stort potentiale og store gevinster for miljøet.

Den cirkulære værdikæde har hverken en begyndelse eller en afslutning. De tre led 
i værdikæden; design/produktion, forbrug og genanvendelse hænger tæt sammen, 
og for at få den cirkulære proces til at fungere, er der behov for, at både myndighe-
der, virksomheder og borgere samarbejder, så cirklen ikke brydes. Dette er en stor 
og kompleks opgave, og Renosyds arbejde spiller ind i alle leddene i kæden.
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Renosyd er et Interessentskab (I/S), ejet af Skanderborg og Odder Kommuner, der 
tilsammen har ca. 83.500 indbyggere. Renosyd varetager indsamling, sortering og 
bearbejdning samt afsætning af affald for kommunernes ca. 35.000 husstande, 
ca. 2.000 sommerhuse og ca. 3.000 erhvervsvirksomheder.

Renosyds forretning

Renosyd skelner overordnet mellem affaldsindsamling og affaldsbehandling, som 
er kerneaktiviteter i virksomheden. Hvert år indsamler, modtager og ressourceop-
timerer Renosyd 130.000 ton affald. 

130.000
ton affald indsamler, modtager og ressourceoptimerer Renosyd hvert år.

AFFALDSINDSAMLING  
OG -BEHANDLING
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Affaldsindsamlingen skal sikre effektiv indsamling af affaldet fra private husstan-
de, offentlige institutioner og virksomheder. Affaldsbehandlingen skal sikre, at 
ressourcer i affaldet udnyttes bedst muligt, og at eventuelle skadelige miljøpåvirk-
ninger mindskes mest muligt. 

Ressourceudnyttelsen afspejles i affaldshierarkiet, der er en af grundstenene i 
både dansk og europæisk miljølovgivning og helt central i forhold til Renosyds 
forretning. Affaldshierarkiet, formet som en omvendt pyramide, illustrerer, hvordan 
affaldsindsamling og behandling skal tilrettelægges og prioriteres. Vi skal først ud-
nytte affaldet til genbrug  (når muligt), ellers til genanvendelse  (affaldet udnyttes 
til fornyet produktion), til energiudnyttelse (energi udnyttes ved forbrænding) eller 
som sidste udvej – hvis der ikke kan ske en udnyttelse af ressourcer i affaldet – til 
deponering. Prioriteringen af tiltag/behandling skal følges, medmindre det i særli-
ge tilfælde set ud fra en livcyklusbetragtning kan påvises, at en anden rækkefølge 
er bedre for miljøet.

Ovenover dette affaldshierarki, som den kommunale affaldshåndtering ifølge 
Affaldsbekendtgørelsen skal ske i overensstemmelse med, ligger affaldsfore-
byggelse. Som det øverste niveau i trekanten går forebyggelse af affald ud på at 
forhindre, at noget overhovedet bliver til affald. Affaldsforebyggelse er et vigtigt 
fokusområde, fordi det er med til at begrænse det løbende forbrug af naturens 
ressourcer ved på en bæredygtig måde at udnytte eksisterende produkter bedst 
og længst muligt. Mere herom i afsnittet Cirkulær økonomi og affaldsforebyggelse.

Affaldsplanens målsætninger, temaer og indsatser tager udgangspunkt i affalds-
hierarkiets prioritering i forhold til behandlingen af det indsamlede affald. Dermed 
er der fokus på især affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse, hvilket 
beskrives nærmere i Målsætninger for Affaldsplan 2019-2022.

Genbrug er:
Når et produkt 
eller materiale 
genbruges direkte 
i sin oprindelige 
funktion, f.eks. en 
vandflaske, der 
påfyldes igen eller 
en bog, der skifter 
ejer og genlæses.

Genanvendelse er:
Ved genanvendelse 
gennemgår res-
sourcen en behand-
ling og omdannes 
til et nyt produkt. 
Eksempelvis kan 
engangsplastikfla-
sker smeltes om 
til nye flasker, og 
bogen omdannes til 
nye papirprodukter 
i en papirmølle.
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Status: Affaldsmængder, 
indsamling og behandling
I dette afsnit gives en overordnet status på affaldsmængder samt indsamling og 
behandling af det affald, Renosyd håndterer. For uddybende beskrivelser se kort-
lægningsbilaget til affaldsplanen.

Tabel 1 viser de samlede affaldsmængder produceret af husholdninger og virk-
somheder i Odder og Skanderborg Kommuner i 2017. I alt er der produceret 
166.160 ton affald, hvoraf 42% stammer fra husholdningerne og 58% fra er-
hvervsvirksomheder. I opgørelsen af husholdningsaffaldet indgår affald fra de 
mindre erhvervsvirksomheder, der har adgang til Renosyds genbrugspladser. 
Dette affald omfatter i væsentlig grad affald fra f.eks. håndværkere og anlægsvirk-
somheder, som har medtaget affaldet bl.a. fra private husholdninger. 

Tabel 1: Samlede affaldsmængder (ton) produceret i Skanderborg og Odder Kommuner i 2017, fordelt på 
kilder og behandlingsformer

Kilde: Miljøstyrelsens affaldsdatasystem og Renosyds vejedata

Ton Genbrug Genanvendelse Forbrænding Deponering Specialbehandling I alt

Husholdninger 515 43.545 24.699 576 185 69.520

Erhverv 83.500 9.851 2.680 609 96.640

I alt 515 127.045 34.550 3.256 794 166.160

Af de indsamlede 69.520 ton husholdningsaffald genbruges knap 1%, mens 62% 
sorteres fra til genanvendelse. Affald, der ikke kan genbruges eller genanvendes, 
bliver altovervejende energiudnyttet ved forbrænding, idet mindre end 1% af det 
indsamlede husholdningsaffald bliver deponeret. Af 96.640 ton fra erhverv genan-
vendes 86%, mens 10% energiudnyttes. Af erhvervsaffaldet deponeres ca. 3%.

Affald fra husholdninger og erhverv er sammensat af forskellige fraktioner, hvilket 
forklarer forskellen mellem behandlingsformerne for henholdsvis husholdnings- 
og erhvervsaffald. Den høje forbrændingsandel af husholdningsaffaldet forklares 
således af, at der indgår 19.041 ton restaffald fra husholdningerne, som går til 
forbrænding. Såfremt der ses bort fra denne affaldsfraktion, som kun findes i 
husholdningsaffald, forøges genanvendelsen af det resterende husholdningsaffald 
til 87% inkl. 1%, der genbruges. Udviklingen i den samlede mængde husholdnings-
affald, som Renosyd indsamler i Skanderborg og Odder Kommuner, vises i figur 1 
nedenfor. I figuren vises de indsamlede mængder husholdningsaffald siden 2012 
og prognoser indtil 2030 for den forventede udvikling.

Prognoserne baseres dels på befolkningsudviklingen i Skanderborg og Odder 
Kommuner i de kommende år ifølge kommunernes befolkningsprognoser, og dels 
er affaldsmængde pr. indbygger pr. år estimeret for hver enkelt affaldsfraktion. Pro-
gnoserne er baseret på det udgangspunkt, at der ikke iværksættes nye/andre tiltag 
end de eksisterende, såsom f.eks. implementering af nye indsamlingsordninger. 
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Figur 1: Indsamlet husholdningsaffald i ton , realiserede tal 2012-2017, prognosetal 2022-2030

Affaldsmængderne stiger fortsat
Affaldsmængderne er siden 2012 steget med 10%. Stigningen i indsamlede 
affaldsmængder skyldes til dels, at der er en god vækst i antallet af tilflyttere til 
Skanderborg og Odder Kommuner. Men det skyldes også, at mængden af produ-
ceret affald pr. indbygger i de to kommuner har været svagt stigende.

Den gennemsnitlige indbygger i Odder og Skanderborg Kommuner producerede 
802 kg affald i 2012, hvilket i 2017 er steget til 835 kg. Sammensætningen af affal-
det har ændret sig, idet mængden af restaffald og brændbart affald på genbrugs-
pladserne er reduceret fra i alt 307 kg pr. indbygger i 2012 til 280 kg pr. indbygger i 
2017, dvs. et fald på 9%. Denne reduktion kan næppe tilskrives egentlig reduktion 
af affaldsmængden pr. person. Det skyldes snarere bedre sortering, bl.a. fordi der 
er etableret nye affaldsfraktioner, så affald nu kan sorteres til genanvendelse frem 
for til forbrænding. Væksten i affaldsmængden pr. person knytter sig altoverve-
jende til fraktioner som jord, haveaffald og brokker og kan til dels tilskrives øget 
konjunkturbestemt byggeaktivitet.

Prognosen for husholdningernes affald viser, at de samlede affaldsmængder for-
ventes at stige, som det fremgår af figur 1. Den samlede mængde husholdnings-
affald vil i 2022 været steget til ca. 74.000 ton og yderligere til knap 80.000 ton i 
2030. Den stigende mængde husholdningsaffald forklares primært med befolk-
ningsvækst, men også en mindre stigning i mængden af affald pr. indbygger, hvor 
de seneste års trend forventes at fortsætte, så affaldsmængden pr. indbygger 
stiger fra 835 kg i 2017 til 842 kg i 2022 og 860 kg i 2030.

Kilde: Renosyds vejedata
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Sammensætningen af affaldet ændres fortsat, idet mængden af restaffald (dag-
renovation) og andet brændbart affald pr. indbygger fortsat forventes at falde fra 
280 kg i 2017 til 272 kg pr. indbygger i 2022. Og yderligere til 260 kg pr. indbygger i 
2030 som følge af bedre udsortering af genanvendelige materialer fra restaffaldet. 

Den forbedrede sortering medvirker til opfyldelse af Renosyds miljømålsætninger, 
som i overensstemmelse med affaldshierarkiet først og fremmest handler om at 
udnytte ressourcer i affaldet gennem udsortering af materialer, der kan genbruges 
og genanvendes. Udviklingen i %-andel af affaldet, der genbruges eller genan-
vendes, har været stigende siden 2012 og vil fortsat stige i de kommende år, som 
illustreret i figur 2 nedenfor.

Figur 2: %-andel af indsamlet affald til genbrug/genanvendelse 2012-2017

Kilde: Renosyds vejedata
Iflg. affaldshierarkiet er medregnet Jord, som indsamles og genanvendes til jordopfyldning på Renosyds affaldscentre.
I 2017 indgår 6.360 tons jord i affaldsmængden. Medregnes jord ikke i genanvendelsen falder den fra 63,4% til 59,8 inkl. genbrug

Opgjort efter affaldshierarkiet genbruges eller genanvendes 63% af det ind-
samlede affald i 2017, hvilket er en markant vækst siden 2012, hvor genanven-
delsen var 58%. Trenden forventes at fortsætte, så der i 2022 opnås en genan-
vendelse på knap 65% af den samlede affaldsmængde.

Behandlingen af det indsamlede husholdningsaffald sker på anlæg, som er specia-
liserede i behandling af forskellige affaldsfraktioner. Renosyd disponerer selv over 
en række behandlingsanlæg indenfor genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse 
og deponi. Affaldsfraktioner, der ikke kan behandles på Renosyds egne anlæg, 
bringes direkte fra affaldsindsamling til eksterne, overvejende privatejede behand-
lingsanlæg.
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Renosyd vurderer konstant markedet for affaldsbehandling og herunder også 
egne anlæg. Det sker ud fra kriterier, som skal balancere hensyn til miljø, økonomi 
og ressourceforbrug, herunder forskellige transportafstande til behandlingsanlæg, 
anlæggenes kvalitet af behandling samt markedspriserne. 

Samlet set forventes det, at der i planperioden for Affaldsplan 2019-2022 vil være 
tilstrækkelig kapacitet til behandling af de genanvendelige fraktioner af hushold-
ningsaffaldet, som indsamles og sorteres i Skanderborg og Odder Kommuner. Det 
kan dog ikke udelukkes, at der i perioden kan opstå problemer for enkelte fraktio-
ner som følge af vigende efterspørgsel. Dette er uddybet i kortlægningsbilaget til 
affaldsplanen.

Bilaget kan hentes på www.renosydaffaldsplan.dk > Affaldsindsamling og -be-
handling > Affald i tal - nu og i fremtiden. I kortlægningen kan du læse om:

Affaldsindsamling:

• Renosyds affaldsindsamlingsordninger

• Affaldsmængder: status i dag og forventninger til fremtiden
 
Affaldsbehandling:

• Affaldsfraktioner og behandling

• Behandlingsanlæg
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MÅLSÆTNINGER FOR 
AFFALDSPLANEN
Renosyd arbejder ud fra en såkaldt tredobbelt bundlinje som ramme for virksom-
hedens indsatsområder, aktiviteter og prioriteringer: Økonomi, Miljø og Men-
nesker. Den tredobbelte bundlinje afspejles tillige i kommunernes ejerpolitik for 
Renosyd, som fastslår, at ”Byrådene ønsker, at Renosyd videreudvikler virksomhe-
dens strategi om at gøre affald til værdi, så bæredygtigheden i Renosyds aktivite-
ter skabes ved en balanceret indsats på økonomiske, miljømæssige samt lokale og 
sociale forhold”.

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

ØKONOMI
Renosyd arbejder for, at 

kunderne oplever god ser-
vice og værdi for pengene

MILJØ 
Renosyd arbejder for, at 

affaldsmængderne reduce-
res, og ressourcerne i affaldet 

udnyttes bedst muligt

MENNESKER
Renosyd tager socialt ansvar 
og bidrager til lokale fælles-

skaber

Inden for hver af de tre bundlinjer er der med afsæt i Renosyds ejerpolitik opstillet 
konkrete målsætninger, som sætter retning og perspektiv på de indsatser, der 
igangsættes i planperioden 2019-2022. Målsætningerne vil således blive pej-
lemærker for realiseringen af affaldsplanen og danne grundlag for den daglige 
styring, opfølgning og eventuelle korrektion af aktiviteter. Renosyd arbejder for og 
i praksis i tæt samarbejde med de to ejerkommuner om fastlæggelsen, realiserin-
gen af og den løbende opfølgning på affaldsplanens målsætninger.

KUNDER VS. BORGERE
I de målsætninger og temaer i affaldsplanen, der omhandler Renosyd som virk-
somhed, herunder økonomi, drift og service, bruges betegnelsen kunder, da fokus 
her er på at levere god service overfor kunderne i den daglige affaldshåndtering 
(i målsætninger under bundlinjen Økonomi og i Tema 1: Affaldsindsamling: drift 
og service). I de resterende dele af affaldsplanen bruges den bredere betegnelse 
borgere.
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Få overblik over målsætningerne herunder.

Bundlinje Økonomi Miljø Mennesker
Interessent Kunderne har forventninger om pris og service Samfundet har for-

ventninger ift. miljø og 
klima udtrykt gennem 
europæiske og nationa-
le strategier og mål-
sætninger

Byrådene har forvent-
ninger om, at Renosyd 
tager socialt ansvar 
(CSR) og bidrager til 
lokale fællesskaber

Succeskriterie Renosyd arbejder for, at 
kunderne oplever værdi 
for pengene

Renosyd arbejder for, at 
kunderne oplever god 
service

Renosyd arbejder for, 
at affaldsmængderne 
reduceres, og ressour-
cerne i affaldet udnyt-
tes bedst muligt

Renosyd tager socialt 
ansvar og bidrager til 
lokale fællesskaber

Målsætninger Uændret pris
Prisen for en ”stan-
dard-affaldsløsning” for 
den private husstand 
forbliver uændret ift. 
nuværende niveau

Rettidig tømning
99,9% af alle behol-
dertømninger sker 
rettidigt, dvs. på den 
dag, der er aftalt med 
kunden

Mindre husholdnings-
affald
Den samlede mængde 
husholdningsaffald 
reduceres med 1% om 
året de næste 4 år - fra 
ca. 835 kg pr. borger 
pr. år til ca. 800 kg pr. 
borger pr. år (svarende 
til 2012-niveau). 

Mangfoldig medarbej-
derstab
Sammensætningen af 
medarbejdere i Reno-
syd er et spejl af sam-
fundet, og andelen af 
ansatte med behov for 
særlige arbejdsvilkår er 
større end i samfundet 
i øvrigt

Høj tilfredshed med 
genbrugspladser
90% af Renosyds 
kunder er overve-
jende tilfredse med 
genbrugspladsernes 
tilgængelighed og 
vejledning

Mere til genanvendel-
se og genbrug
65% af det indsamlede 
husholdningsaffald 
genbruges eller genan-
vendes inden 2022

• Indsamling af plastik 
til genanvendelse 
øges til 15 kg pr. 
borger i 2022

• Indsamling af tekstil 
til genanvendelse 
øges til 5 kg pr. bor-
ger i 2022

• Indsamling af affald 
til genbrug øges til 
10 kg pr. borger i 
2022

Inspirerende kommu-
nikation
Gennem ‘den gode hi-
storie’ udbredes kend-
skabet til Renosyd, 
hvilket også kan være 
afsæt til at påvirke 
holdninger og adfærd

Høj tilfredshed med 
ydelserne
90% af kunderne er 
overvejende tilfredse 
med Renosyds ydelser

Styrkede fællesskaber
Renosyd er proaktiv, 
synlig og faciliterer bæ-
redygtige lokale projek-
ter og fællesskaber
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Økonomi
Målsætninger inden for bundlinjen ”økonomi” er tæt knyttet til Renosyds primære 
kunder i affaldsindsamlingen, nemlig borgere og offentlige og private virksomhe-
der i Odder og Skanderborg Kommuner. Det er hos kunderne, at affaldet skabes. 
Derfor ligger fundamentet for en tilfredsstillende affaldshåndtering her, ligesom 
det også er kunderne, der i sidste ende skal betale for den samlede affaldshåndte-
ring.

Kunderne foretager den indledende sortering af affaldet. Renosyd arbejder derfor 
ud fra en overbevisning om, at affaldshåndteringen sker i et samarbejde med 
kunderne. Det er derfor afgørende, at kunderne er motiverede til at deltage aktivt i 
affaldsindsamlingen.

Dette understreges i Renosyds ejerpolitik, som lægger op til, at ”Renosyd designer 
og leverer serviceydelser, som opfylder kundernes behov i en fornuftig balance 
mellem pris og service. Ydelserne udvikles gennem dialog med privat- og er-
hvervskunder samt de offentlige institutioner.”

Værdiskabende service
Renosyd fokuserer hele tiden på at levere serviceydelser, som opfylder kunder-
nes behov. I målsætningerne indgår derfor flere mål, som skal fastholde fokus på, 
at der er tale om levering af serviceydelser, og som løbende skal give viden om, 
hvorvidt kunderne oplever de leverede serviceydelser som tilfredsstillende og 
værdiskabende.

Målsætningerne omfatter desuden et overordnet økonomisk mål, der skal sikre, at 
der skabes en fornuftig balance mellem pris og service (og i princippet den samle-
de værdiskabelse, som kunden oplever).
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99,9% af alle beholdertømninger sker rettidigt, dvs. på den dag, der er 
aftalt med kunden

• Renosyd tømmer godt 70.000 affaldsbeholdere, hvilket hver måned giver 
ca. 120.000 tømninger, svarende til mere end 5.000 leverede service-
ydelser og kundeoplevelser dagligt!

• Rettidigheden er central, da mange kunder er afhængige af at kunne 
sætte beholderen frem på en given dag, for at den bliver tømt. Derfor vil 
kundeoplevelsen i høj grad afhænge af, at den bliver tømt på den aftalte 
dag.

• Målet realiseres gennem samarbejde med og tæt styring af Renosyds 
underleverandører, som varetager en stor del af tømningerne. Kontrakter-
ne med underleverandører indeholder også økonomiske incitamenter til 
at sikre rettidigheden.

90% af Renosyds kunder er overvejende tilfredse med genbrugspladser-
nes tilgængelighed og vejledning

• Der er ca. 500.000 kundebesøg om året på Renosyds genbrugspladser, 
som er en helt central del af en effektiv affaldsindsamling.

• Det skal kendetegne kundeoplevelsen, at det er nemt, positivt og miljø-
mæssigt tilfredsstillende at benytte genbrugspladsen. Dette afspejles i 
kriterierne tilgængelighed, som knytter sig til bl.a. åbningstider, og vejled-
ning, som knytter sig til bl.a. skiltning og personlig vejledning.

• Renosyd igangsætter måling af kundetilfredshed i starten af 2019, hvilket 
lægges til grund for opfølgning på dette mål.

Prisen for en ”standard-affaldsløsning” for den private husstand forbliver 
uændret ift. nuværende niveau

• En standard-affaldsløsning er den løsning, som langt de fleste husstande i 
Odder og Skanderborg Kommuner har. Den består af beholdere til restaf-
fald (190 liter), emballage (140 liter) og pap/papir (varierende størrelse).

• Prisen har været uændret siden 2012, og det er målsætningen, at dette 
niveau kan fastholdes i planperioden frem til 2022.

• Målet realiseres gennem en løbende produktivitetsforbedring og løbende 
optimering af Renosyds serviceydelser.

Målsætningerne inden for Økonomi er:
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90% af kunderne er overvejende tilfredse med Renosyds ydelser

• Målet skal – i lyset af Renosyds ”monopolstatus” på affaldsindsamling af 
husholdningsaffald i Skanderborg og Odder Kommuner – fastholde fokus 
på kunderne.

• Målet skal desuden afspejle en generel oplevelse af at være kunde hos 
Renosyd på tværs af de forskellige bundlinjer. Det betyder, at målet skal 
afspejle både kundens oplevelse af Renosyds serviceydelser og oplevel-
sen af Renosyds bidrag til miljø, klima, lokale fællesskaber osv.

• Renosyd igangsætter måling af kundetilfredshed i starten af 2019, hvilket 
lægges til grund for opfølgning på dette mål.
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Miljø
Målsætninger inden for bundlinjen ”miljø” tager, jf. Renosyds ejerpolitik, afsæt i, at 
Renosyd ”arbejder målrettet på at opfylde lokale, nationale og EU-målsætninger 
på miljø- og klimaområdet.”

Nationale målsætninger defineres i den nationale affaldsplan med afsæt i EU’s 
bindende målsætninger om f.eks. genanvendelse af indsamlet kommunalt affald 
(husholdningsaffald). Det er endnu usikkert, hvordan EU’s direktiver udmøntes i 
den kommende nationale lovgivning og målsætninger bl.a. med hensyn til defini-
tioner og mål. Affaldsplanens overordnede målsætninger for Renosyd fastsættes 
derfor med afsæt i affaldshierarkiet (og den nuværende nationale affaldsplan). 

Overordnede målsætninger har den svaghed, at de dækker over meget forskellige 
affaldsfraktioner, som i miljø-/ressourcemæssigt perspektiv ikke kan sidestilles. 
For at tage højde for dette forhold opstilles i affaldsplanen tillige en række speci-
fikke målsætninger, som skal medvirke til ikke kun at fastholde fokus på de store 
affaldsmængder og de overordnede nøgletal, men også på specifikke indsatsom-
råder, hvor der skal skabes forbedringer. Det gælder konkret i forhold til sortering 
af affald til genbrug, plastik og tekstiler. 

Med sigte på at understrege det fælles ansvar for affaldshåndteringen, og dermed 
behovet for samarbejde med borgerne, formuleres flere målsætninger på et indi-
viduelt niveau, dvs. som mål for den enkelte person/borger. Dette kan være lettere 
for den enkelte borger at forholde sig til, og det kan bidrage til bevidstheden om, at 
eksempelvis plastikaffald skal sorteres til genanvendelse frem for i restaffaldet til 
forbrænding.

Danmark topper i affaldsproduktion
I EU’s opgørelser af affaldsmængder topper Danmark affaldsproduktionen i hus-
holdningerne med 777 kg. pr. indbygger i 2016, mens gennemsnittet på tværs af 
alle EU-lande er 483 kg. pr. indbygger. I disse sammenligninger er der en proble-
matik omkring forskellige opgørelsesmetoder og definitioner, og organiseringen 
af affaldshåndteringen varierer meget på tværs af landene. Uanset hvad ligger 
EU-opgørelsen for Danmark dog ikke langt fra de opgørelser, der laves på nationalt 
plan. 

Uagtet den eventuelle usikkerhed om andre landes tal, er det en kendsgerning, 
at danskerne hører til blandt de mest forbrugende og mest affaldsproducerende 
befolkninger i EU. På den baggrund og i overensstemmelse med tankegangen i 
den cirkulære økonomi er der behov for at rette fokus på selve affaldsmængderne, 
som ikke kan fortsætte den kontinuerlige vækst, vi hidtil har set.

Nationalt sammenlignes data for affaldsmængder i affaldsselskabernes fælles 
benchmarkmodel, hvor der er arbejdet med at skabe ensartede definitioner og 
opgørelser. Modellen omfatter aktuelt 62 af landets 98 kommuner. I 2017-opgø-
relserne er affaldsmængden opgjort til 814 kg. pr. indbygger i Odder og Skander-
borg Kommuner (efter fradrag af en estimeret andel af virksomhedernes affald, 
som indgår i affaldsindsamlingen fra husstande og genbrugspladser). Dette er på 
niveau med det nationale gennemsnit, som opgøres til 815 kg. pr. indbygger.



25 Affaldsplan 2019–2022

65% af det indsamlede husholdningsaffald genbruges eller genanvendes 
inden 2022

• 63% af det indsamlede affald i 2017 blev frasorteret til genbrug eller gen-
anvendelse, hvilket er en betydelig fremgang fra 58% i 2012 og 2013.

• Målsætningen er at fortsætte udviklingen, da det forudsættes, at dette vil 
sikre fremgang også i forhold til EU’s og den danske regerings fælles mål. 
De nationale mål formuleres i de kommende år med afsæt i EU’s målsæt-
ninger om genanvendelse på 55% i 2022 og 65% i 2030. Disse mål base-
res på andre definitioner af affaldsfraktioner og opgørelsesprincipper end 
i den nuværende nationale lovgivning.

• Målet realiseres gennem bl.a. udsortering af tekstiler og øgede mængder 
til genbrug, og på sigt vil udsortering af organisk affald bidrage til yderli-
gere vækst i forhold til denne målsætning.

Den samlede mængde husholdningsaffald reduceres med 1% om året de 
næste 4 år - fra ca. 835 kg pr. borger pr. år til ca. 800 kg pr. borger pr. år 
(svarende til 2012-niveau).

• I 2017 indsamlede Renosyd i alt 69.520 ton affald altovervejende fra 
private husholdninger, men inkl. en mindre del fra erhverv, hvilket svarer til 
835 kg pr. person i Odder og Skanderborg Kommuner. 

• Affaldsmængden pr. borger har været stigende de senere år, og iht. 
affaldsprognoserne fortsætter stigningen til 842 kg pr. indbygger i 2022, 
hvis vi fortsætter uændret.

• Målsætningen i affaldsplanen er derfor først og fremmest at knække 
kurven, så den fortsatte stigning i affaldsmængden pr. borger standses. 
Dette taler ind i den cirkulære økonomi, hvor produkter skal ”leve” længe-
re, og/eller forbruget af produkter skal begrænses gennem f.eks. deleøko-
nomi, som har til formål at reducere det samlede ressourceforbrug.

• Målsætningen skal realiseres gennem generel kommunikation og samar-
bejde med borgere, virksomheder og kommunale institutioner om bære-
dygtigt forbrug. 

• Der indsamles erfaringer fra kommuner med vejesystem til affaldsspan-
den, hvor borgeren betaler efter vægt, og der arbejdes med incitamenter 
for at vælge en mindre spand til restaffald.

Målsætningerne inden for Miljø er:
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Indsamling af plastik til genanvendelse øges til 15 kg pr. borger i 2022

• I 2017 indsamlede Renosyd 8,1 kg plastik til genanvendelse pr. borger i 
Odder og Skanderborg Kommuner, heraf ca. 3 kg gennem husstandsind-
samling af emballage og ca. 5 kg som plastfraktioner på genbrugsplad-
serne.

• I gennemsnit indsamledes i 2017 6,6 kg plastik pr. borger i de 62 danske 
kommuner, som er omfattet af affaldsselskabernes fælles benchmark-
model. Vejle Kommune placerer sig bedst blandt de østjyske kommuner 
med ca. 11 kg, mens Rødovre og Varde topper nationalt med knap 13 kg 
pr. indbygger i kommunerne.

• Miljøstyrelsen og Econet har analyseret restaffald og plastikaffald i 2017 
for at vurdere de samlede mængder og dermed det reelle potentiale ved 
husstandsindsamling af disse affaldsfraktioner. Ud fra et repræsentativt 
udsnit af husstande i otte kommuner opgøres mængden af genanvende-
ligt plast, som husstandsindsamles (sorteret eller i restaffald), til ca. 20 kg 
pr. indbygger pr. år, hvoraf størstedelen findes i restaffaldet.

• Der vurderes således at være både et betydeligt potentiale for indsamling 
af plastik sorteret i husstandene og et potentiale for at øge sorteringen på 
genbrugspladserne, hvor en betydelig mængde plastik ender i brændbart 
affald.

• Målsætningen i affaldsplanen er derfor ambitiøst at forøge sorteringen 
af genanvendeligt plast til ”det dobbelte” – fra 8 kg til 15 kg – inden for 
planperioden.

• Målet realiseres gennem 1) en målrettet indsats for sortering af plastik fra 
restaffaldet til den eksisterende emballagebeholder og evt. storskrald, 
2) fokuseret, daglig vejledning på bl.a. genbrugspladser, og 3) fortsat og 
målrettet kommunikation om formål, genanvendelse af plastik osv.

• Ved at formulere et mål ”for den enkelte person” forventes det, at be-
vidstheden i borgernes affaldssortering gradvist kan styrkes; ”jeg skal 
levere 15 kg til genanvendelse, så det er forkert at smide plastik til for-
brænding.”
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Indsamling af tekstil til genanvendelse øges til 5 kg pr. borger i 2022

• Tekstiler indsamles på nuværende tidspunkt ikke som fraktion bortset fra 
til genbrug, som kun omfatter brugbart tøj (i god kvalitet). Men tekstiler er 
meget andet, bl.a. slidt tøj, sengetøj, gardiner mm.

• Tekstiler er en umiddelbart genanvendelig fraktion både som tekstil-
produkt og som materiale i f.eks. polstring. Hertil kommer, at tekstiler 
miljømæssigt er en værdifuld ressource, idet produktion af nye tekstiler 
er meget ressourcekrævende (vandforbrug, CO2-udledning samt anven-
delse af kemikalier).

• Gennemsnitsforbruget af tekstiler anslås til ca. 16 kg pr. dansker årligt, 
hvoraf 7-8 kg ender i restaffaldet og forbrændes. På denne baggrund er 
målet at indsamle 5 kg tekstiler til genanvendelse pr. borger pr. år i Odder 
og Skanderborg Kommuner i 2022.

• Målet realiseres dels gennem organiseret indsamling primært på gen-
brugspladser og evt. i samarbejde med andre indsamlere, dels gennem 
øget bevidsthed om denne affaldsfraktion gennem kommunikation, 
debat mv.
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Indsamling af affald til genbrug øges til 10 kg pr. borger i 2022

• I 2017 blev der udsorteret 326 ton affald til genbrug, hvoraf ca. 75% er 
afsat gennem Renosyds genbrugsbutik. Hertil kommer 189 ton tøj til 
genbrug indsamlet via Renosyds genbrugspladser. Det afsættes dels i 
Renosyds butik, dels via andre genbrugsbutikker.

• De i alt 515 ton affald udsorteret til genbrug i 2017 svarer til 6 kg pr. bor-
ger.

• Ambitionen er at skabe en markant vækst i omfanget af genbrug, så der i 
2022 sorteres 10 kg affald til genbrug pr. borger.

• Målet realiseres gennem en række indsatser, der dels skal øge opmærk-
somheden omkring genbrug generelt og dels skal muliggøre levetidsfor-
længelse af forskellige produkter via reparation.
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Mennesker
Målsætningerne inden for bundlinjen ”mennesker” tager afsæt i lokale ambitioner, 
ønsker og mål. Det handler overordnet om, at Renosyd skal tage et medansvar for 
det lokalsamfund, vi alle er en del af. I Renosyds ejerpolitik er det formuleret, at 
”byrådene ønsker, at Renosyd skal være en aktiv partner i lokalsamfundene, hvor 
affalds-håndteringen er ”midlet” til at opnå stærke lokale fællesskaber. Gennem 
netværk og samarbejde skal Renosyd bidrage til realiseringen af ejerkommu-
nernes udviklingspolitikker og -strategier, der peger på bl.a. lokale fællesskaber, 
demokrati og borgerinddragelse, børn og unge, partnerskaber med borgere og 
virksomheder, erhvervspolitik, cirkulære kommuner mv.”

Affaldet begynder sin rejse ude hos borgerne. Derfor er de helt centrale for at 
nå de overordnede mål om mere genbrug og genanvendelse. Det er et fælles 
anliggende, hvordan vores ressourcer bruges bedst muligt, og derfor er samar-
bejde med borgerne centralt. Det er også afgørende at finde frem til de bedste 
affaldsløsninger i samarbejde med brugerne, fordi det øger sandsynligheden for at 
ramme rigtigt og giver tiltag og løsninger et stærkere og mere holdbart fundament 
at stå på. Dette handler både om at kommunikere, så det giver mening, og om 
gennem kendskabet til Renosyd at omsætte involvering til handlinger og ændret 
adfærd.
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Det er afgørende at finde frem til de bedste affaldsløsninger
i samarbejde med brugerne, fordi det øger sandsynligheden 

for at ramme rigtigt

Det er også en del af den sociale bundlinje at fokusere internt på Renosyds medar-
bejdere med henblik på at skabe social værdi for både virksomheden og de men-
nesker, der arbejder der.  

Disse målsætninger, som omhandler mennesker, kommunikation og samarbej-
de, er ikke målbare på samme måde som indenfor områderne økonomi og miljø. 
Fokus her er på kvalitative frem for kvantitative mål. Det handler i højere grad om 
udvikling af mellemmenneskelige processer og om, hvordan disse kan fungere 
bedst muligt. Eksempelvis opfattes det i denne kontekst som vigtigere at facilitere 
kvalitativt gode og værdiskabende forløb frem for at fokusere mere snævert på at 
gennemføre X antal projekter eller jobafklaringsforløb på et år. Et vigtigt styrings-
redskab i forhold til opfyldelse af målsætningerne er løbende evaluering, opfølg-
ning og tilpasning af de igangsatte initiativer og aktiviteter.

Sammensætningen af medarbejdere i Renosyd er et spejl af samfundet, 
og andelen af ansatte med særlige arbejdsvilkår er større end i samfundet 
i øvrigt

• Renosyds medarbejderstab skal afspejle sammensætningen af ansatte 
på arbejdsmarkedet i det øvrige samfund.

• Renosyd skal bidrage til et rummeligt arbejdsmarked og til at skabe social 
og lokal værdi gennem meningsfuld beskæftigelse, der kan bringe men-
nesker på kanten af arbejdsmarkedet godt videre.

Gennem ’den gode historie’ udbredes kendskabet til Renosyd, hvilket også 
kan være afsæt til at påvirke holdninger og adfærd 

• Med den gode fortælling og positiv inspiration skal Renosyd kommuni-
kere, så det giver mening for borgere og virksomheder at sortere affald. 
Renosyd skal have en tydelig profil lokalt, så det gennem kendskabet er 
muligt at involvere borgerne og påvirke adfærden omkring affaldshåndte-
ring.

• Renosyd har i tidligere målinger (2012) haft en for affaldsselskaber høj 
kendskabsgrad blandt kunderne (32% af kunderne kendte Renosyd som 
deres affaldsselskab). Målet opdateres i 2019, når en opdateret måling 
foreligger, og der arbejdes fortsat på at udbrede kendskabet til Renosyd.

• Målsætningen afspejles i affaldsplanens indsats om kommunikation (i 
Tema 5: Vi er fælles om løsningen)

Målsætningerne inden for Mennesker er:
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Renosyd er proaktiv, synlig og faciliterer bæredygtige lokale projekter og 
fællesskaber

• Renosyd skal være en aktiv partner i lokalsamfundene. Lokale fælles-
skaber kan være en indgang til bedre affaldssortering mm., og samtidig 
kan den gode affaldshåndtering fungere som et samlingspunkt, der kan 
understøtte lokale fællesskaber.

• Målsætningen afspejles i affaldsplanens indsats om samarbejder og fæl-
lesskaber (i Tema 5: Vi er fælles om løsningen).
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TEMA 1: 
AFFALDSINDSAMLING: 
DRIFT OG SERVICE
Renosyds kerneopgave er at håndtere affald for borgere og virksomheder i Odder 
og Skanderborg Kommuner. Det omfatter indsamling og behandling af affaldet.

Renosyd er en servicevirksomhed. Det betyder, at affaldsindsamlingen sker gen-
nem en række produkter/services, som Renosyd tilbyder kunderne, der betaler 
for disse. Det omfatter obligatoriske affaldsordninger, som kunderne i kraft af 
europæisk og national lovgivning eller kommunale regulativer er forpligtede til 
at deltage i og betale for, samt frivillige affaldsordninger og tillægsservices til de 
obligatoriske ordninger, som kunderne kan vælge at tilkøbe.

Behandlingen af det indsamlede affald sker på forskellige anlæg. Behandlingsan-
læggene skal sikre, at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt med udgangs-
punkt i affaldshierarkiet (se Affaldsindsamling og -behandling s. 14).

Optimering af driften skal sikre balance
Renosyd skal tilrettelægge affaldsindsamling og -behandling, så en række poten-
tielt modsatrettede hensyn balanceres. Det gælder bl.a. Renosyds driftsomkost-
ninger til indsamling og behandling af affald, serviceniveau over for kunder, som 
skal sortere og evt. aflevere affald, samt miljøeffekter, som opnås gennem udnyt-
telse af ressourcerne i affaldet.

For at sikre denne balance og realisere de overordnede målsætninger i forhold 
til økonomi og priser, er det nødvendigt hele tiden at have fokus på optimal drift i 
”virksomheden Renosyd”. Herunder skal det sikres, at Renosyds affaldsindsam-
lingsordninger er rentable (under hensyntagen til balanceringen af de forskellige 
målområder). Derfor må der løbende arbejdes for at optimere driften ud fra forhol-
det mellem disse parametre.
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Indsats 1: Optimering af 
affaldsindsamlingsordninger
HVORFOR?
Generelt skal det for alle affaldsindsamlingsordninger sikres, at der er balance 
mellem pris og service i overensstemmelse med de overordnede succeskriterier i 
Renosyds tredobbelte bundlinje.

Renosyd arbejder for, at kunderne oplever værdi for pengene og har som mål-
sætning, at prisen for en “standard-affaldsløsning” for den private husholdning 
forbliver uændret de kommende år. For at kunne realisere denne målsætning skal 
der skabes en konstant effektivitetsforbedring, som kan kompensere for stigende 
omkostninger, der følger af almindelig pris- og lønudvikling, samt for omkostninger 
til prioriterede indsatsområder.

En samlet oversigt og evaluering af Renosyds eksisterende affaldsindsamlings-
ordninger findes i kortlægningsbilaget (kan hentes på www.renosydaffaldsplan.dk 
> Affaldsindsamling og -behandling > Affald i tal - nu og i fremtiden). Med baggrund 
i denne evaluering vil der i planperioden være fokus på optimering af indsamlings-
ordninger for haveaffald, storskrald og asbest samt såkaldte miljøstationer. I det 
følgende beskrives baggrund og indsatser i forhold til disse.

Generelt skal det for alle affaldsindsamlingsordninger sikres, 
at der er balance mellem pris og service i overensstemmelse 
med de overordnede succeskriterier i Renosyds tredobbelte 

bundlinje.
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Haveaffald (husstandsindsamling)

HVORFOR?

• Renosyd har siden 2008 haft en husstandsindsamlingsordning for haveaffald, 
som kunder kan vælge at tilkøbe som en ekstraservice i stedet for selv at afle-
vere haveaffald på genbrugspladsen.

• Der er ca. 400 kunder tilmeldt ordningen, som således ikke er særlig udbredt 
(ca. 1,2% af alle kunder).

• Indtægter fra kundernes betaling for ordningen udgør ca. 160.000 kr. årligt. 
Omkostninger til kørsel/tømning, materiel, administration udgør mere end det 
dobbelte, og ordningen vurderes således at give et årligt underskud på 150-
200.000 kr.

HVAD VIL VI OPNÅ?

• Der skal skabes (tilnærmelsesvis) økonomisk balance i driften af ordningen, og 
hvis dette ikke er muligt, revurderes ordningen.

HVAD GØR VI?

• Ordning for husstandsindsamling af haveaffald revurderes i den nuværende 
form med henblik på at skabe (tilnærmelsesvis) økonomisk balance dels ved 
at forøge indtægterne gennem flere kunder og/eller højere priser, dels ved at 
analysere muligheder for reduktion af omkostningerne til ordningens drift.

• Såfremt dette ikke er muligt, kan der træffes beslutning om at afvikle ordningen 
inden for affaldsplanens tidsramme (tidligst fra 2020).

• Den nuværende bringeordning, hvor kunder afleverer haveaffald på Renosyds 
genbrugspladser, fortsætter uændret.

• Kunderne tilbydes information om mulige alternativer til den nuværende have-
affaldsordning, herunder mulighed for hjemmekompostering i egen have.

Storskrald (husstandsindsamling)

HVORFOR?

• Renosyds indsamlingsordning for storskrald blev indført for knap 10 år siden 
med husstandsafhentning af større effekter, som f.eks. vaskemaskiner, møbler, 
cykler, osv. (fraktioner som også omfattes af bringeordning til genbrugspladser-
ne). Storskrald afhentes ved husstandene 8 gange årligt (3 gange i sommerhu-
se) efter forudbestilling.

• Indsamling af storskrald i 2017 omfattede samlet ca. 1.000 adresser samt en 
række faste opsamlingssteder for fællesløsninger i boligforeninger. I alt har der 
været 1.883 afhentninger i 2017. Samlet set er det således begrænset andel af 

Henteordningen for haveaffald vurderes at give et årligt un-
derskud på 150-200.000 kr. Derfor revurderes ordningen.
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det samlede antal potentielle kunder (ca. 35.000 husstande 
og 2.000 sommerboliger), der benytter sig af storskraldsord-
ningen.

• En rundspørge blandt de kunder, der benytter sig af stor-
skraldsordningen, viser, at de oplever den som god service. 
Kunderne fremhæver, at de ”ikke har lettilgængelige alter-
native muligheder for at komme af med storskraldet”, da de 
ikke selv kan håndtere det (pga. fysiske begrænsninger, ingen 
bil, udfordringer med at spørge andre om hjælp mm.)

• Storskrald er en gratis service for de kunder, der benytter 
ordningen. Omkostninger til ordningens drift finansieres som 
en del af genbrugspladsgebyret.

• Omkostninger til drift af storskrald udgør knap 1,0 mio. kr. 
årligt, hvilket primært dækker indsamling (kørsel, læsning og 
aflæsning).

HVAD VIL VI OPNÅ?

• Der skal skabes bedre balance mellem pris (omkostninger) 
og service.

HVAD GØR VI?

• Det undersøges, hvorvidt alternativer til den nuværende hus-
standsindsamling af større effekter til genbrug og genanvendelse ved enkelt-
husstande kan udvikles og implementeres.

• Såfremt det ikke er muligt, kan der træffes beslutning om at afvikle nuværende 
husstandsindsamling af storskrald inden for affaldsplanens tidsramme (tidligst 
fra 2020).

• Fællesløsninger med afhentning af sorteret affald i f.eks. boligforeninger og an-
dre relevante kundegrupper/lokationer fastholdes og videreudvikles (beskrives 
nærmere i indsatsen Værdiskabende kundeservice).

Miljøstationer

HVORFOR?

• Renosyds miljøstationer er ”affalds-øer” til indsamling af primært emballage og 
papir på 30 lokationer i det offentlige rum i Odder og Skanderborg Kommuner.

• Miljøstationer ejes og drives af Renosyd, men har en historisk oprindelse fra de 
tidligere kommuner, hvilket forklarer store forskelle i løsningstyper. Efterfølgen-
de er den service, miljøstationerne tilbyder, i betydeligt omfang blevet afløst 
af husstandsindsamling (emballage og papir/pap), hvilket medfører, at det er 
relativt begrænsede affaldsmængder, der indsamles gennem miljøstationerne.

• Miljøstationerne blev oprindeligt etableret for ”kunder uden bil og kunder, der 
har langt til genbrugspladsen” og ”inden for rimelig gangafstand” og funge-
rer desuden som opsamlingssteder for ”herreløst” affald i det offentlige rum 
(strande, havne mv.) og som supplement til private indsamlingsløsninger ved 
husstande (f.eks. i sommerhusområder).

• Miljøstationerne finansieres som en del af genbrugspladsgebyret. Omkostnin-
ger til kørsel/tømning opgøres til 400-500.000 kr. årligt. Hertil kommer om-
kostninger til drift og afskrivning af materiel, som estimeres til 300-400.000 kr. 
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årligt.

HVAD VIL VI OPNÅ?

• Der skal skabes bedre balance mellem pris (omkostninger), service og de reelle 
behov/formål.

HVAD GØR VI?

• Miljøstationerne revurderes i forhold til behov, formål og placering af de enkelte 
stationer.

• Nuværende miljøstationer udfases i takt med, at materiel er forældet og ende-
ligt inden for planperioden (frem til 2022) og/eller på baggrund af, at placeringen 
af en miljøstation er uhensigtsmæssig.

• Eventuelle løsninger til særlige behov, herunder håndtering af affald i det offent-
lige rum, udvikles inden for disse områder i planperioden (jf. indsatsområdet 
Affaldssortering i det offentlige rum).

Indsamling af asbestholdigt affald

HVORFOR?

• Den nuværende ordning for indsamling af asbestholdigt affald, der giver kun-
derne mulighed for at aflevere asbest og eternit (op til 500 kg) om onsdagen 
mellem kl. 15.30 og 18.00 på Affaldscenter Skårup, er etableret i 2012. Kunder-
ne kunne indtil da aflevere asbestholdige materialer på Renosyds genbrugs-
pladser. Ændringen skete af hensyn til arbejdsmiljøet for de medarbejdere, der 
håndterer affaldet både på genbrugspladser og affaldscenter (deponi).

• Ordningen finansieres som en del af genbrugspladsgebyret.

• Ordningen er økonomisk ikke optimal, idet affaldscenteret holdes åbent/be-
mandet om onsdagen alene med det formål at tage imod kunder, der afleverer 
asbest. Kundeoptælling siden november 2017 viser, at der kommer mindre end 
3 kunder pr. åbningstime.

• Kunderne oplever ordningen som dårlig service på grund af den begrænsede 
tilgængelighed.

• Der er i 2017 indsamlet 65 ton asbestholdige materialer gennem ordningen.

HVAD VIL VI OPNÅ?

• Der skal skabes betydelig forbedring af driften af Renosyds ordning for afleve-
ring af asbest.

• Tilgængelighed og service over for kunderne skal forbedres.

• Arbejdsmiljøet for medarbejderne i forhold til den gode kundekontakt skal 
forbedres.

HVAD GØR VI?

• Ordningen evalueres i et endeligt beslutningsgrundlag, som også belyser alter-
native løsninger til implementering i 2019.

• Herunder undersøges mulighed for at indføre aflevering af små mængder as-
bestholdigt affald på genbrugspladserne (evt. baseret på en løsningsmodel som 
tilbydes til husstandsindsamling af større mængder asbest).
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Indsats 2: Værdiskabende 
kundeservice
HVORFOR?
Renosyd har flere målsætninger, der retter sig mod kunderne. Det gælder både de 
konkrete oplevelser, kunderne har i forbindelse med Renosyds levering af service-
ydelser og mere generelt i forhold til det løbende samarbejde med kunderne.

Affaldsplanen omfatter således flere målsætninger vedrørende kundetilfredshed 
og kendskab. Sidstnævnte skal opfattes som en platform for samarbejde, idet et 
indledende kendskab til Renosyd som affaldsselskab kan fungere som afsæt til 
dialog, kommunikation med mere. Dette kan videre medvirke til at præge holdnin-
ger og adfærd, som understøtter realiseringen af affaldsplanens målsætninger.

For Renosyd er der betydelige muligheder i at udnytte kundernes data, der løben-
de opsamles. 

Det kan skabe bedre forståelse og indsigt i kundernes behov som grundlag for at 
målrette tilbud og løsninger til dem. Et eksempel er sommerboliger, der som kun-
desegment har væsentligt anderledes behov end almindelige husholdninger. I de 
kommende år vil Renosyd i samarbejde med kunderne afdække særlige segmen-
ters behov, muligheder og ønsker og udvikle tilpassede løsninger bl.a. i lokalom-
råder. Formålet er at forbedre kundernes serviceoplevelse, deres affaldssortering 
– og dermed ressourceudnyttelsen – samt praktiske og logistiske forhold.
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Feedback der motiverer
Data kan også anvendes i forhold til den enkelte kunde til proaktivt at kommunike-
re og informere.

God affaldssortering forudsætter, at den enkelte kunde, der står med affaldet, er 
motiveret for at sortere. Tilbagemeldinger om den lokale sortering kan medvirke til 
følelsen af, at det man gør, rent faktisk har effekt og betydning. 

På tilsvarende vis kan proaktiv digital kommunikation og tilbagemeldinger medvir-
ke til oplevelsen af god service. Det gælder både, når service leveres og i situatio-
ner, hvor den ikke leveres, f.eks. at ”Affaldsbeholderen er tømt, men vær opmærk-
som på, at den ikke må overfyldes”.

Der er omkostninger forbundet med at yde service. Dette understreges i Renosyds 
ejerpolitik, som lægger op til, at ”Renosyd designer og leverer serviceydelser, som 
opfylder kundernes behov i en fornuftig balance mellem pris og service. Ydelserne 
udvikles gennem dialog med privat- og erhvervskunder, samt de offentlige institu-
tioner.”

Transparante og enkle gebyrer
Kunderne i affaldsindsamlingen betaler for den samlede affaldshåndtering gen-
nem gebyrer, som i Renosyd omfatter gebyrer for genbrugsplads (inkl. storskrald 
mv.), restaffaldsbeholder og emballagebeholder samt for eventuelle tilkøbsordnin-
ger, som for mange kunders vedkommende er papir-/papbeholder. 

Det er en målsætning at skabe en enklere gebyrstruktur, som giver kunderne mu-
lighed for at affaldssortere uden oplevelsen af at blive økonomisk ”straffet” for det 
i forhold til kunder, der ikke sorterer. Dette skal samtidig ske under hensyntagen til 
standardisering, så affaldsløsningerne kan drives økonomisk rentabelt. 

De grundlæggende principper for gebyrfastsættelsen er: 

• Forureneren betaler. Det vil sige, at man skal betale for håndteringen af sit eget 
affald.

• Solidaritet geografisk indenfor kommunerne f.eks. i forhold til landdistrikter, 
hvor indsamling er mere omkostningstung. Det vil sige, at der ikke differentieres 
på baggrund af geografi.

• Adfærdsregulerende priser i forhold til affaldssortering. Det vil sige, at det ikke 
skal koste ekstra at sortere.

• Standardisering og forenkling af produkter og services, hvilket kan indebære 
færre valgmuligheder (tømningsfrekvens, beholdertyper mv.)

• Transparens og konsistens i priser. Det vil sige entydige principper for prissæt-
ning, herunder for sammenhænge og eventuelle afvigelser mellem priser og 
omkostninger.
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HVAD VIL VI OPNÅ?

• Fortsat forbedring af kundeoplevelserne i kontakten med Renosyd, hvilket bl.a. 
skal afspejles i, at målsætninger vedr. kundetilfredshed realiseres.

• Øget kendskab til Renosyd med afsæt i proaktiv og målrettet service og kom-
munikation for at skabe en platform for samarbejde, der kan medvirke til at 
præge holdninger og adfærd, som i sidste ende understøtter Renosyds målsæt-
ninger.

• Kunderne oplever god service gennem affaldsløsninger, der så vidt det muligt er 
afstemte med deres behov.

HVAD GØR VI?

• Kundetilfredshed integreres i Renosyds målsætninger, og der iværksættes 
løbende målinger af kundernes tilfredshed og analyser af de bagvedliggende 
kundeoplevelser, som påvirker kundernes tilfredshed, motivation og holdning til 
at indgå i samarbejdet om håndtering af husholdningsaffaldet.

• Systematisk brug af driftsdata til proaktiv kundeinformation/service igangsæt-
tes, eksempelvis kvitteringer for tømning, afvigelser mv. for dels at skabe bedre 
kundeoplevelser knyttet til Renosyds kerneydelser og dels at øge det generelle 
kendskab til Renosyd og affaldshåndtering.

• Systematisk brug af kundedata til involvering, motivation og udfordring af 
kunderne igangsættes. Det kan omfatte f.eks. tilbagemeldinger og muligheder 
for at sammenligne sig med andre såsom ”Du har sorteret xx kg plast og derved 
sparet xx kg CO2”, ”Du har det seneste halve år afleveret xx kg restaffald, hvil-
ket er væsentligt mere/mindre end din nabo/gennemsnit/…” eller ”Du afleverer 
mindre restaffald end forventet med den størrelse beholder, du har. Kontakt 
Renosyd for en snak om evt. at få en mindre og billigere beholder.”

• Konceptudvikling og implementering af forskellige typer kundetilpassede løs-
ninger igangsættes, f.eks. fælles affaldssorteringsløsninger i nærområderne og 
fællesløsninger i sommerhusområder, hvor der er særlige logistiske forhold og 
store sæsonvariationer i affaldsmængderne.

• Den nuværende gebyrstruktur analyseres, og der udarbejdes en ny gebyrstruk-
tur, som er enkel at forstå for kunderne og tilgodeser de definerede grundprin-
cipper. Beslutningsgrundlag forventes at foreligge i 2019, så en ny struktur og 
priser kan implementeres i 2020.
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Indsats 3: Virksomheder på 
genbrugspladser 
HVORFOR?
90% af Renosyds kunder er overvejende tilfredse med genbrugspladsernes 
tilgængelighed og vejledning. Sådan lyder en af målsætningerne i Affaldsplan 
2019-2022.

Et særligt kundesegment er de erhvervskunder, der har adgang til at aflevere 
affald på genbrugspladsen. Renosyds genbrugspladser har årligt ca. 25.000 besøg 
af erhvervsvirksomheder, hvilket er en mindre procentandel af det samlede antal 
kundebesøg (ca. 500.000). Erhvervsvirksomhederne kommer imidlertid med 
væsentligt større læs end privatkunder, og målt i affaldsmængde vægter virksom-
hederne betydeligt højere. 

Erhvervskunder kan tilvælge genbrugspladserne til deres affaldshåndtering og 
skal i så fald betale for adgangen. De er dog frit stillet i forhold til at vælge al-
ternative løsninger til håndtering af affaldet. Desuden kan erhvervskundernes 
behov i flere henseender afvige fra de private husholdninger, ikke kun i forhold til 
mængder, men også i forhold til udfordringer med sortering. Endelig er en effek-
tiv affaldshåndtering og service over for de lokale virksomheder en parameter 
for kommunerne, når der arbejdes for at gøre det attraktivt at drive virksomhed i 
Odder eller Skanderborg Kommuner.

Derfor skal service overfor denne kundegruppe løbende forbedres via lettilgænge-
lige løsninger på genbrugspladsen, der så vidt muligt er tilpasset kundernes behov.

HVAD VIL VI OPNÅ?

• Målsætningerne vedr. øget kundetilfredshed skal realiseres; 90% af Renosyds 
kunder er overvejende tilfredse med genbrugspladserne og Renosyds ydelser 
generelt.

• Erhvervskunder oplever god service, der så vidt muligt er afstemt med deres 
behov, og de motiveres og hjælpes til bedre affaldssortering, så større mæng-
der går til genbrug og genanvendelse frem for forbrænding. 
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HVAD GØR VI?

• Alle nyopstartede virksomheder i de to kommuner kontaktes med opsøgende 
rådgivning om affaldssortering og -håndtering. Både med hensyn til de affalds-
løsninger, som tilbydes af Renosyd og af andre private leverandører.

• Der udvikles en standardiseret praksis for opsøgende dialog med virksomheder, 
der kommer ofte på genbrugspladsen, med henblik på at støtte virksomheder-
ne til bedre affaldssortering – med særligt fokus på mere genbrug. Dialogen kan 
ydermere omhandle muligheder i affaldsudnyttelse, udfordringer med sortering 
og/eller udfordringer med særlige genanvendelige affaldstyper, som virksom-
heder har vanskeligt ved at komme af med til genanvendelse. 

• Der udvikles et formaliseret samarbejde mellem Renosyd og kommunerne 
omkring tilsyn, så det sikres, at affaldshåndtering og dialog om ressourcer i 
affald er en integreret del af det løbende samarbejde mellem virksomheder og 
kommuner.
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TEMA 2:  
FLERE RESSOURCER  
UD AF AFFALDET
Affald er værdifulde ressourcer. Selvom vi er kommet langt med udnyttelsen af 
det indsamlede affald til genbrug og genanvendelse, findes der i det affald, som 
brændes i dag, stadig ressourcer som kan og bør genbruges og genanvendes i 
stedet. 

I overensstemmelse med affaldshierarkiet skal vi først ud-
nytte affaldet til genbrug (når muligt), så til genanvendelse 
(affaldet udnyttes til fornyet produktion), dernæst til energi-
udnyttelse (energi udnyttes ved forbrænding) eller som sidste 
udvej – hvis der ikke kan ske en udnyttelse af ressourcer i 
affaldet – til deponering. Med målet om genanvendelse af 
større mængder affald vil vi arbejde for initiativer til reduktion 
af affald til forbrænding og deponi samt øget genbrug gen-
nem bedre udsortering af affaldet og levetidsforlængelse af 
produkter.

Formålet med indsatserne i dette tema er at arbejde videre 
med, at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt, og at 

evt. skadelige miljøpåvirkninger mindskes mest muligt.
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Indsats 1: Mere 
genanvendelse – mindre 
affald til forbrænding
Flere tekstiler til genanvendelse

HVORFOR?
EU har vedtaget et krav til medlemslandene om separat indsamling og genanven-
delse af tekstilaffald fra 2025. 

Selvom Danmark har en høj indsamlingsrate af tekstiler, estimeres det, at 54% 
(39.900 ton) af de tekstiler, som husholdningerne har købt, senere bliver kasseret i 
de blandede affaldsstrømme. Størstedelen af disse forbrændes. Hertil kan tilføjes 
2.230 ton affaldstekstiler, der sendes direkte til forbrændingsanlæg af tekstilind-
samlerne. Det giver en samlet mængde afbrændte tekstiler på 42.130 ton om året. 

Der er store gevinster ved at genbruge og genanvende disse tekstiler i stedet. 
Set fra et miljømæssigt perspektiv er det bedste direkte genbrug, hvor tekstiler 
bruges igen til deres oprindelige formål og dermed holdes inde i forbrugskredslø-
bet. Genanvendelse af tekstiler fra naturlige fibre, hvor der laves ny tekstil af det 
genanvendte materiale, er også miljømæssigt meget fordelagtigt. Det kan nemlig 
erstatte nyproduktion af tekstiler og derved spare store mængder vand, kunst-
gødning og pesticider. Tøj og tekstiler, der ikke kan genbruges direkte, sorteres 
i stoftyper og omdannes til råmaterialer til fremstilling af bl.a. aftørringsklude til 
industrien, oprivning til filttæpper, fyld i møbelsæder eller som støjdæmpning i 
vaskemaskiner, biler m.v.

I Skanderborg og Odder Kommuner indsamles tekstiler primært af velgørende 
organisationer, men også af Renosyd, som sælger tøj og tekstiler i god stand i 
genbrugsbutikken Værdicentralen i Skanderborg. Andre tekstiler indsamles i dag 
ikke som selvstændig fraktion. Med denne indsats sættes der tilsvarende fokus på 
at indsamle alle de tekstiler, der ikke kan genbruges direkte, men som via bear-
bejdning kan genanvendes til nye produkter (f.eks. gamle gardiner, håndklæder og 
lagner).

En gennemsnitlig dansker forbruger ca. 16 kg tekstiler om 
året, hvoraf lidt under halvdelen ender i restaffaldet  

i skraldespanden og forbrændes

Målsætningen er at indsamle 5 kg tekstil til genanvendelse 
pr. borger i 2022
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HVAD VIL VI OPNÅ?

• Miljøeffekten på dette område skal forbedres, og større mængder tekstiler skal 
genbruges og genanvendes frem for at ende i forbrændingen.

HVAD GØR VI?

• Den bedste løsning for indsamling af tekstiler vurderes at være den bringeord-
ning, som eksisterer via genbrugspladserne i dag. Vi fortsætter derfor indsam-
lingen af tekstiler på genbrugspladserne. De tekstiler, som er egnede, går til 
genbrug hos både Renosyds genbrugsbutik Værdicentralen og frivillige orga-
nisationer, og de udtjente tekstiler, som ikke er, sendes til ekstern behandling til 
genanvendelse.

• Der igangsættes en kommunikationsindsats, som skal oplyse borgerne om 
den eksisterende indsamlingsordning og om muligheden for også at aflevere 
udtjente tekstiler.

• Den cirkulære værdikædes recirkulering og genanvendelse af tekstiler skal syn-
liggøres over for borgerne. Dette gøres ved at formidle klart, hvad der sker med 
tekstilerne efter indsamlingen (behandling), og ved at igangsætte konkrete, 
lokale cirkulære initiativer – f.eks. at producere klude af tekstilaffaldet, som kan 
sælges til privat- og erhvervskunder i Skanderborg og Odder Kommuner.

Udsortering af organisk affald

HVORFOR?
EU’s affaldsdirektiv stiller krav om, at organisk husholdningsaffald skal udsorteres 
fra restaffaldet og indsamles via henteordning ved private husstande senest fra 
2023. EU stiller yderligere krav om, at 55% af husholdningsaffaldet skal genan-
vendes i 2025, 60% i 2030 og 65% i 2035. Derudover har den nationale ressour-
cestrategi et mål om, at 50% af alt affaldet fra husholdningerne skal genanvendes 
fra 2022. Disse genanvendelsesmål kan ikke nås uden udsortering af det organi-
ske affald.

Med organisk affald menes rester af fødevarer såsom kød, pålæg, mælkeproduk-
ter, fisk, frugt, grøntsager og skræller, brød- og kagerester, kaffegrums og -filter, 
æggeskaller mv. Det organiske affald udgør anslået 40% af restaffaldet fra pri-
vate husstande i Renosyds område, svarende til 6.477 ton, som i dag går til for-
brænding. Det reelle potentiale for indsamling af udsorteret organisk affald fra de 
private husstande vurderes at være ca. 5.000 ton årligt. 

Problemstillinger ift. udnyttelse af det organiske affald (behandling):
Biomasse (fra organisk affald) er en knap ressource, som kan:

• brændes af til varme og evt. strøm på forbrændingsanlæg

Det organiske affald udgør anslået 40% af restaffaldet fra 
private husstande i Renosyds område, svarende til 6.477 ton, 

som i dag går til forbrænding.
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• danne biogas og jordforbedringsmateriale

• omdannes til biobrændstof til transportsektoren eller andet biomateriale som 
bioplast

• komposteres til jordforbedring

Problemstillingen omkring organisk affald knytter sig typisk til en eventuel separat 
indsamling af organisk affald fra husholdningerne med efterfølgende bioforgas-
ning og udbringning af biogasrest (rådnerest) på landbrugsjord. Alternativet hertil 
er i Danmark typisk affaldsforbrænding.

En analyse1 af behandlingsmuligheder af det organiske materiale vurderer følgen-
de:

• Energiudbytte: Det samlede energiudbytte ved bioforgasning af det organiske 
affald vil typisk højst være omkring halvdelen af energiudbyttet ved forbræn-
ding.

• Drivhuseffekt: Klimagevinsten vil typisk være størst ved forbrænding frem 
for bioforgasning af det organiske affald i et overvejende fossilt energisystem. 
Udnyttes biogassen i stedet til transportbrændsel frem for til el og varme, vil kli-
magevinsten typisk være mindre. Affaldsforbrænding af den organiske fraktion 
vil i dag givetvis bidrage med den største klimagevinst. I fremtidige energisyste-
mer baseret udelukkende på vedvarende energi, vil såvel affaldsforbrænding 
som bioforgasning være en klimamæssig belastning.

• Næringssaltbelastning: Bioforgasning og udbringning af biogasresten på land-
brugsjord muliggør udnyttelse af fosfor og nitrogen i det organiske materiale. 
Herved substitueres produktion og forbrug af kunstgødning. Dog vil affaldsfor-
brænding typisk medføre en nettogevinst i forhold til næringssaltbelastning, når 
der sammenlignes med bioforgasning.

Konklusion:

• Det er ikke entydigt, hvilken løsning til behandling af det organiske affald, der 
miljømæssigt er bedst: ”intet scenarie er bedst i alle påvirkningskategorier, og 
der er således ikke nogen af scenarierne, som umiddelbart kan udnævnes til at 
udgøre den miljømæssigt set bedste løsning.2”

• Både forbrænding og bioforgasning har, som indikeret ovenfor, miljømæssige 
fordele og ulemper. Valget mellem forbrænding og bioforgasning af den or-
ganiske fraktion har kun lille klimamæssig betydning i forhold til den samlede 
håndtering af borgernes affald. For andre miljøpåvirkninger som næringssaltbe-
lastningen og de toksiske effekter kan håndteringen af den organiske fraktion 
dog godt have en reel betydning også i det samlede billede.

1 Kilde: Astrup, Thomas F. og Damgaard, Anders, DTU Miljø: Notat til Reno Djurs vedr. miljøvurdering af håndtering 
af organisk affald og emballage af metal, glas og plast fra husholdninger, 12. januar 2018.
2 Kilde: Jensen, M. B., Møller, J., & Scheutz, C.: Miljøvurdering (LCA) af fremtidige behandlingsmuligheder for organisk 
affald fra husholdninger i den dansk-tyske grænseregion, DTU Miljø, 2015, p. 11.
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Det er nødvendigt at sortere det organiske 
affald fra restaffaldet, hvis målet om 

genanvendelse af 50% af husholdnings- 
affaldet i 2022 skal nås.

• Renosyd har ikke udelukkende genanvendelsesmålet for øje, når det gælder 
indsamling af det organiske affald. Der er i højere grad fokus på miljøeffekten, 
som kan opnås ved at indsamle det organiske affald separat. Det skal derfor i 
planperioden analyseres og besluttes, hvad det indsamlede organiske affald 
skal bruges til, så den miljømæssige effekt bliver så optimal som mulig, og det 
skal kortlægges, hvilke mulige aftagere der er.

HVAD GØR VI?

• Der igangsættes i planperioden et pilotprojekt med udsortering af organisk af-
fald i kommunale institutioner i Skanderborg og Odder Kommuner, som løbende 
evalueres og udbredes som forberedelse til den bredere implementering af 
ordningen senest fra 2023. Pilotprojektet har til formål at afprøve og kvalificere 
løsninger, som kan evalueres og bruges til den efterfølgende bredere imple-
mentering af sortering af det organiske affald hjemme hos borgerne. Pilotpro-
jektet i de kommunale institutioner skal ved hjælp af praktiske erfaringer og 
tests bidrage til at afklare, hvordan det organiske affald bedst: 
1. sorteres indenfor i køkkenet (praktik) 
2. indsamles (logistik) 
3. behandles (anvendelse)

Analyserne peger på, at der på nuværende tidspunkt ikke er noget entydigt svar 
på, hvilken behandling af organisk affald, der klima-/miljø- og energimæssigt er 
mest optimal. Det skal dog bemærkes, at der kan være forhold, der ser anderledes 
ud for Renosyds område – hvilket vil blive mere detaljeret belyst i en kommende 
analyse fra DTU, som udarbejdes i starten af 2019.

HVAD VIL VI OPNÅ?

• Det er nødvendigt at udsortere det organiske affald fra restaffaldet, hvis målet 
om genanvendelse af 50% af husholdningsaffaldet i 2022 skal nås. På denne 
baggrund skal borgerne i Skanderborg og Odder Kommuner indenfor en kort år-
række begynde at sortere organisk affald derhjemme. Derfor skal de næste fire 
år i planperioden bruges på grundigt at forberede den nye indsamlingsordning, 
så den kommer til at fungere bedst muligt, når den udrulles i løbet af de næste 
tre-fire år.
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• Udrulning af en ny indsamlingsordning for organisk affald skal koordineres 
tidsmæssigt i forhold til udskiftning af affaldsspande hos borgerne, når de 
nuværende spande er udtjente. Det er en mulighed, at de nye spande er todelte 
spande, hvor det ene rum er til organisk affald og det andet rum er til restaffald.

• Udrulningen skal endvidere koordineres med et nyt udbud af indsamling og 
transport af affald ved husstandene, da dette evt. skal ske i specialindrettede 
biler med to rum. Den nuværende kontrakt med RenoNorden udløber medio 
2021, hvorefter opgaven skal udbydes, og der indgås aftale med en ny reno-
vatør. Det vil være hensigtsmæssigt, at den nye renovatør får erfaring med 
ruterne i et års tid, dvs. til medio 2022. Derefter vil renovatøren og chaufførerne 
have så meget erfaring i Renosyds område, at de kan bidrage til omlægning og 
optimering af ruter, optimeringer i forhold til fællesløsninger og boligforeninger 
samt udkørsel af nye spande til de 33.000 tømningssteder mv.

• Der udarbejdes i starten af 2019 en analyse fra DTU Miljø, der skal belyse 
forhold og konsekvenser for separat indsamling, håndtering, behandling og 
udnyttelse af organisk affald i og omkring Skanderborg og Odder Kommuner. 
Analysen skal give et bedre og mere konkret grundlag for at vurdere løsninger 
og træffe beslutning om fremtidige tiltag.

• Der igangsættes i planperioden en undersøgelse af, hvor og hvordan det organi-
ske affald, der samles ind hos virksomheder, supermarkeder m.fl. i lokalområdet, 
behandles, samt mængdepotentialer i virksomhedernes affald.

• Der igangsættes erfaringsindsamling og vidensdeling med andre kommuner, 
der allerede har implementeret sortering af organisk affald for at kvalificere 
løsningsmuligheder og beslutninger, og samarbejdsmuligheder på både ind-
samlings- og afsætningssiden undersøges.

• Mange borgere forholder sig positivt overfor at sortere organisk affald derhjem-
me, da det miljømæssigt og ressourcemæssigt umiddelbart giver god mening. 
Andre fokuserer mere på udfordringerne i at skulle sortere. På denne baggrund 
igangsættes en kommunikationsindsats, der skal formidle klart til borgerne, 
hvad der kommer til at ske i forhold til det organiske affald og hvorfor. En del af 
kommunikationen vil fokusere på, hvad borgerne selv kan gøre: ”Mens du ven-
ter på den nye ordning, kan du kompostere dit grønne affald, minimere madspild 
etc.”

• Renosyd vil facilitere og understøtte lokale events og arrangementer med fokus 
på begrænsning af madspild mm., eksempelvis ved at stille en frugtpresser til 
rådighed for borgerne, der kan være med til at mindske madspild gennem bedre 
udnyttelse af havens frugter.

• Renosyd vil understøtte lokale borgergruppers initiativer til at igangsætte 
projekter omhandlende temaer som f.eks. ”Nul-skrald” og/eller ”Stop madspild”. 
I den forbindelse kan der bygges videre på gode erfaringer og resultater fra et 
affaldsminimeringsprojekt fra 2014 i landsbyen Tversted i Nordjylland.

Pilotprojektet i de kommunale institutioner skal afklare, 
hvordan det organiske affald bedst sorteres, indsamles og 

behandles.
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Øget indsamling af plast

HVORFOR?
Plastik og dets miljøbelastning er de senere år blevet et markant politisk fokusom-
råde. Plastik produceres altovervejende af mineralsk olie. Hvis plastikaffald bræn-
des i et forbrændingsanlæg frem for at blive genanvendt, er konsekvenserne både 
ressourcetab og en klimamæssig belastning. Der er også et stort mediemæssigt 
fokus på belastningen af naturen, hvor plastik og mikroplastik udgør en trussel 
mod dyreliv og miljøet generelt.

EU lancerede i starten af 2018 en plaststrategi, som i december 2018 blev fulgt op 
af regeringens plastikhandlingsplan. EU har fastsat nye ambitiøse målsætninger, 
som forpligter medlemslandene til at genanvende 50% og 55% af al plastikembal-
lage i henholdsvis 2025 og 2030.

I Miljøstyrelsens emballagestatistik estimeres det, at 36% af al plastemballage, der 
er produceret og importeret i 2016, indsamles i affaldsstrømmen, mens den reste-
rende del går tabt – overvejende via forbrænding. Fremover ændrer EU imidlertid 
opgørelsesmetoden, så blandt andet tab i genanvendelsesprocessen skal fratræk-
kes. Med den nye opgørelsesmetode estimeres det, at Danmark i dag genanven-
der ca. 18% af den samlede mængde plastikemballage.

GENANVENDELSE AF PLASTIK UDFORDRER
Affaldsbranchen har også fokus på plastaffaldet. Dansk Affaldsforening lancerede 
i efteråret 2017 en plastpolitik, som bl.a. har som målsætning, at ”al nyproduktion 
af fossil plastik til forbrugerprodukter skal være udfaset i 2035”. Det skal ses i ly-
set af, at plastikprodukter i husholdningen er betydeligt vanskeligere at genanven-
de end plastik, der anvendes i industrien. Regeringens handlingsplan fremhæver, at 
”plastikaffald er svært at genanvende, fordi affaldet ofte er en blanding af mange 
forskellige plastiktyper, som indeholder forskellige tilsætningsstoffer og ofte kan 
være ’forurenet’ med for eksempel madrester og andre typer affald, som ikke er 
plastik. Dette gælder især plastikaffald fra husholdninger.”

I Skanderborg og Odder Kommuner indsamler Renosyd plastikaffald i forskellige 
fraktioner. Husstandsindsamlingen af emballage omfatter hårde plastemballager, 
mens hård og blød plast indsamles på Renosyds genbrugspladser i p.t. 5 genan-
vendelige fraktioner.

Indsamlingen af plastaffald udfordres dog på flere fronter:

• Plastaffald kan typisk ikke indsamles som selvstændig fraktion i en husstand-
sindsamling, da mængderne, trods alt, er begrænsede. Derfor indsamles plastik 
oftest sammen med andre fraktioner (i Renosyds ordning: metal og glas), hvilket 

På trods af usikkerheder og udfordringer med indsamling 
og behandling skærpes målsætningerne for indsamling af 

plastik - formålet er at flytte mest muligt fra forbrænding til 
genanvendelse.
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til gengæld sætter begrænsninger for hvor mange typer plastik, der kan ind-
samles i samme fraktion. Dette skyldes praktiske forhold i den efterfølgende 
sortering på sorteringsanlæggene, som skal opdele fraktionerne i materialety-
per, inden de kan afsættes til genanvendelse.

• Mulighederne for at genanvende plastik begrænses af, at mange forskellige 
plasttyper ofte sammenblandes i produktionen af f.eks. emballager, som der-
med ikke kan genanvendes. Dansk Affaldsforening fremhæver på denne bag-
grund behovet for regulering af anvendelse af plastik i design og produktion.

• I EU er det besluttet, at der senest i 2025 skal indføres producentansvarsord-
ninger for emballageaffald, herunder plast. Det er endnu uvist, hvordan dette 
skal implementeres i praksis, hvilket medfører usikkerhed omkring både ind-
samling og behandling af de plastfraktioner, som vil blive omfattet af produ-
centansvaret. 

Der er altså generelle usikkerheder og udfordringer forbundet med indsamling og 
genanvendelse af plastik. Mange af disse ligger uden for de forhold, Renosyd som 
kommunalt affaldsselskab i praksis kan ændre på. Alligevel giver det mening at 
indsamle så meget plastaffald som muligt fra borgerne og hele tiden arbejde for, at 
mest muligt går til genanvendelse, da det vurderes, at der potentielt er betydelige 
mængder plastik i det affald, der i dag indsamles til forbrænding.

Vi skærper derfor målsætningerne for indsamling af plastik til genanvendelse og 
sætter et ambitiøst mål om at  øge indsamlingen af plastik til 15 kg pr. borger. Det 
svarer til næsten en fordobling af de ca. 8 kg pr. borger, der indsamles i dag.

HVAD VIL VI OPNÅ?

• Der skal skabes markante forbedringer, så mængden af indsamlet plastik pr. 
borger øges fra 8 kg i 2017 til 15 kg senest i 2022.

• Det skal sikres, at den indsamlede plastik i størst muligt omfang genanvendes 
til fornyet produktion.

• Borgerne opnår en forståelse for, at det nytter at sortere plastaffald, og de ved, 
hvordan de skal sortere korrekt.
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HVAD GØR VI? 

• Der igangsættes en kommunikationsindsats, som skal oplyse borgerne om de 
eksisterende indsamlingsordninger og om vigtigheden af at sortere plastaffald.

• Gennem vejledning skabes øget fokus på indsamling af plast på genbrugsplad-
serne.

• Renosyds husstandsindsamling af emballage revurderes i planperioden og 
tilpasses eventuelt i forbindelse med fremtidig udskiftning af affaldsbeholdere 
med det formål at indsamle større mængder plastaffald.

• Renosyd arbejder fortsat med kortlægning af markedstendenser og deltagelse 
i fælles projekter i affaldsbranchen, som kan medvirke til mere ensrettet og 
forbedret plastsortering, f.eks. implementeringen af fælleskommunale sorte-
ringskriterier og affaldsikoner.
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Indsats 2: Mere genbrug 
gennem bedre udsortering af 
affaldet
I overensstemmelse med affaldshierarkiet arbejder vi for hele tiden at rykke affald 
længere op i pyramiden mod mere genbrug. I affaldsplanen er en af målsætninger-
ne, at indsamling af affald til genbrug øges til 10 kg pr. borger i 2022 (mod 6,2 kg. i 
2017).

10
kg affald til genbrug pr. borger i 2022. Det er målsætningen.

For at opnå dette er det afgørende, hvordan affaldet håndteres – blandt andet på 
genbrugspladsen. Borgerne afleverer hver dag masser af genstande på genbrugs-
pladserne, der stadig virker fint eller nemt kan repareres. Det gælder alle slags 
produkter – bl.a. møbler, cykler, tøj, kaffemaskiner, blendere og radioer. Ved at 
sortere og håndtere affaldet endnu bedre end i dag kan større mængder genbru-
ges frem for enten at blive sendt til forbrænding eller genanvendelse, som kræver 
forarbejdning. Genbrugsinitiativer er også med til at forebygge affaldsdannelse og 
bidrager dermed til en mere cirkulær økonomi. To af de fraktioner, der afleveres 
på genbrugspladsen og som har stort potentiale for mere genbrug, er elektronik 
(WEEE) og byggematerialer.

Elektronik

HVORFOR? 

• Miljømæssigt set er særligt elektronik et problem, hvis det bliver til affald. 
Elektronikprodukter kræver store mængder olie, metaller, vand, energi og 
sjældne grundstoffer at producere, og derfor er der store CO2-besparelser og 
ressourcemæssige gevinster ved at genbruge de elektroniske produkter. For 
hvert ton elektronikaffald, der smides ud, belastes klimaet med udledningen af 
to ton CO2.

Ved at sortere og håndtere affaldet endnu bedre end i dag
kan større mængder genbruges frem for enten at blive 
sendt til forbrænding eller genanvendelse, som kræver 

forarbejdning.
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• Et ud af fire af de elektronikprodukter, som borgerne afleverer på genbrugs-
pladsen hvert år, virker stadig. Dertil kommer, at op til 50% af de øvrige pro-
dukter ”virker med mindre problemer eller ”kan repareres”. Det viser tal fra 
Syddansk Universitet.  Det er produkter såsom skærme, brødristere, el-kedler, 
føntørrere, strygejern og hårde hvidevarer som f.eks. vaskemaskiner.

HVAD VIL VI OPNÅ?

• Renosyd vil forbedre miljøpåvirkningen på dette område, da der er store mil-
jøgevinster ved at genbruge elektronik og dermed forlænge levetiden af pro-
duktet i sin nuværende form frem for at sende elektronik til genanvendelse, 
hvor kun dele af produktet genanvendes. Samtidigt er der stor efterspørgsel på 
disse produkter i Renosyds genbrugsbutik Værdicentralen i Skanderborg, og 
derfor skal der arbejdes på at få større mængder af elektronik til genbrug.

“Et ud af fire af de elektronikprodukter, som 
borgerne afleverer på genbrugspladsen hvert 

år, virker stadig.”

HVAD GØR VI?

• Nuværende faciliteter på genbrugspladserne forbedres, så borgerne nemt kan 
aflevere elektroniske produkter, som virker. Dette suppleres af vejledning og 
kommunikation.

• Andre mulige løsninger for at få mere elektronik til genbrug undersøges i plan-
perioden.

Byggematerialer

HVORFOR? 

• Mange byggematerialer, der i dag sendes videre til affaldsbehandling, herun-
der forbrænding, kan i stedet genbruges. Dette er, jævnfør affaldshierarkiet, 
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ressourcebesparende og kan være med til at forebygge affald. Derfor skal der 
arbejdes for at få flere byggematerialer, brugte eller nye, genbrugt. Noget af det, 
der med fordel kan genbruges uden bearbejdning er belægningssten og beto-
nelementer, fliser og klinker, gulvbrædder, vinduer og døre, nedløbsrør, tagsten, 
isolering mm. 

HVAD VIL VI OPNÅ?

• Renosyd vil forbedre miljøpåvirkningen i forbindelse med byggeaffald ved at 
flytte større mængder byggematerialer til genbrug. 

• Flere byggematerialer fra nedbrydning af kommunale byggerier. skal genbruges 

• Byggeaffald, der indeholder miljøskadelige stoffer, og derfor ofte ikke kan gen-
bruges eller genanvendes, skal håndteres sikkert og korrekt.

HVAD GØR VI?

• I samarbejde mellem Renosyd og kommunerne skal der fortsat arbejdes på at 
optimere sorteringen af både borgeres og virksomheders byggeaffald, så mere 
går til genbrug frem for genanvendelse, der kræver mere forarbejdning. 

• Potentialet for genbrug af udvalgte byggeaffaldsfraktioner skal undersøges 
nærmere, og der skal arbejdes mere effektivt med at udsortere byggemateria-
ler på genbrugspladserne, så de kan gå til direkte genbrug. Borgerne skal kunne 
aflevere det, som kan bruges igen (mursten, træ, fliser, vinduer, nedløbsrør, 
tagsten, isolering mm.) i dertil indrettede containere eller rum.

• Muligheder for at etablere et genbrugsbyggemarked eller lignende skal under-
søges og kvalificeres.

• Renosyd og kommunerne vil i samarbejde afklare muligheder, procedurer, 
rollefordeling og finansiering i forbindelse med etablering af et ”lagerhotel” til 
opbevaring af byggematerialer fra nedrevne kommunale bygninger, der kan 
genbruges til nye byggerier i kommunerne.
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Indsats 3: Mere genbrug 
gennem levetidsforlængelse
HVORFOR?
I processen hen imod en cirkulær økonomi er det afgørende, at produkter bruges 
til det formål, de er lavet til, så længe som muligt. På den måde fastholder de den 
højest mulige økonomiske og miljømæssige værdi. Eksempelvis bør en cykel for-
blive en cykel så længe som muligt. Hvis en cykel repareres og genbruges, sparer 
miljøet de 380 kg. ressourcer, det kræver at producere en ny. Det samme gælder 
eksempelvis et TV, som bør genbruges som TV og ikke smides ud og kværnes i 
stykker, som det sker med størstedelen af elektronikken i dag.  Ofte er enkle repa-
rationer nok til at forlænge levetiden på et produkt, som ellers bliver kasseret som 
affald. Undersøgelser viser, at op til 50% af de elektronikprodukter, der afleveres 
på genbrugspladsen virker med mindre problemer eller kan repareres.

HVAD VIL VI OPNÅ? 

• Med det formål at levetidsforlænge produkter etableres der værkstedsfacilite-
ter, som skal medvirke til affaldsforebyggelse og bedre udnyttelse af ressour-
cerne i affaldet. 

• Muligheder for at koble reparationsværksteder med en positiv socialøkonomisk 
dimension via beskæftigelse, hvor mennesker på kanten af arbejdsmarkedet 
kan skabe og opleve værdi, undersøges nærmere.

• Fokus på mere genbrug frem for at købe nyt kan bidrage til en positiv adfærd-
sændring i lokalsamfundet hen imod mere bæredygtigt forbrug.

HVAD GØR VI?

• Der igangsættes en undersøgelse af, hvilke produkter det giver mest værdi at 
reparere – med særligt fokus på hårde hvidevarer.

• Der igangsættes i planperioden udvikling af koncept og fysiske rammer for et 
eller flere reparationsværksteder, hvor affald indleveret på Renosyds genbrugs-
pladser, repareres eller forbedres og derefter genbruges eller sælges. 

• Renosyd vil samarbejde med lokale borger- og/eller organisationsdrevne 
initiativer, hvor borgerne kan komme og reparere deres egne ting, eksempelvis 
gennem etablering af ”Repair-cafe’s”.

I processen hen imod en cirkulær økonomi er det afgørende, 
at produkter bruges til det formål, de er lavet til, så længe 

som muligt.



55 Affaldsplan 2019–2022

Indsats 4: Bedre håndtering 
og udnyttelse af jord
HVORFOR?
Det er et overordnet succeskriterie i Affaldsplan 2019-2022, at den samlede 
mængde affald, der produceres af borgere, virksomheder og kommunale instituti-
oner i Skanderborg og Odder Kommuner reduceres, og at ressourcerne i affaldet 
udnyttes bedst muligt. 

Jord er en af de ressourcer, der potentielt kan udnyttes bedre. Der er store mæng-
der jord i omløb, som håndteres dels af kommunerne og dels af Renosyd via 
genbrugspladserne. Der er potentiale for at udnytte en del af disse jordmængder 
bedre ved i højere grad at håndtere jorden som en genanvendelig ressource med 
flere sidegevinster frem for som affald, man ”blot” skal skaffe sig af med.

Der har traditionelt ikke været særligt stort fokus på, hvorvidt jord kan genanven-
des lokalt til nye projekter på en mere bæredygtig måde, i forhold til blandt andet 
transportafstande og den funktionelle anvendelse af jordvoluminer. Derfor er det 
et indsatsområde i Affaldsplan 2019-2022, at jord i højere grad end i dag skal gen-
anvendes på en bæredygtig måde lokalt i Skanderborg og Odder Kommuner.

HVAD VIL VI OPNÅ?

• Mindre forbrug af jomfruelige materialer og 
bedre lokal udnyttelse og genanvendelse af 
jord som værdifuld ressource.

• Forbedret service overfor lokale virksom-
heder ift. transportafstande, logistik med 
håndtering af jord mm.

• Der kan være en positiv gevinst ved at 
igangsætte initiativer, som udover at løse 
praktiske udfordringer med bortskaffelse 
af jord, kan skabe lokal værdi for borger-
ne. Dette kan eksempelvis være i form af 
indretning af fysiske rum/landskaber, op-
bygning af sundhedsanlæg eller sundheds-
faciliteter, klimasikring af lokalområder, 
udformning af støjvolde mm.

HVAD GØR VI?

• Muligheder for samarbejde mellem Renosyd og kommunerne omkring fastlæg-
gelse af rammer, roller og principper for jordhåndtering i og på tværs af kommu-
nerne skal afklares.

• Muligheder for at etablere et lokalt modtageanlæg for jord i Skanderborg og/
eller Odder Kommune skal undersøges. 

• Der skal arbejdes for at reducere de samlede mængder jord, der ender som 
affald, blandt andet gennem kommunikation til borgerne om at udnytte jord fra 
egne haver lokalt i stedet for at køre det på genbrugspladsen som affald.
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TEMA 3: AFFALDSSORTE-
RING I KOMMUNALE  
INSTITUTIONER OG VIRK-
SOMHEDER
Hvis borgerne skal engageres i at opfatte affald som værdi, bør Skanderborg og 
Odder Kommuner gå forrest med en høj standard for ressourceanvendelsen i 
kommunernes egne institutioner og virksomheder. Kommunen har et godt ud-
gangspunkt for både at sikre en optimal genanvendelse af egne ressourcer og at 
understøtte borgere og virksomheders engagement i en cirkulær økonomi. 

Skanderborg og Odder Kommuner vil i samarbejde med Renosyd bidrage til fore-
byggelse af affaldsproduktion og øge genanvendelsen af affaldet. Derfor skal vi 
gå forrest med affaldssortering og være det gode eksempel. Vi skal signalere, at 
affaldssortering er vigtigt og udbrede ”den gode affalds-adfærd”.

Når man som borger sorterer affald på arbejdspladsen, i skolen, på gaden og i 
fritiden til diverse arrangementer, smitter det sandsynligvis også af på måden, man 
håndterer affald derhjemme – og omvendt.

Vi skal signalere, at affaldssortering er vigtigt 
og udbrede ”den gode affalds-adfærd”.
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Indsats 1: Kommunale 
institutioner og virksomheder 
skal sortere
HVORFOR?
I tråd med affaldsplanens målsætning om, at 65% af det indsamlede hushold-
ningsaffald genbruges eller genanvendes inden 2022, skal der i lige så høj grad 
fokuseres på affaldet i de kommunale institutioner og virksomheder. Dels fordi det 
handler om store mængder, og dels fordi der bør være overensstemmelse mellem 
borgernes sortering derhjemme og på arbejdspladsen, i skolen eller daginstitu-
tionen. Kommunerne ønsker også at være et godt eksempel, når det kommer til 
affaldssortering og fokus på den cirkulære dagsorden. Gennem ‘den gode historie’ 
og ved at gå forrest med det gode eksempel, kan kendskabet til Renosyd og af-
faldssortering udbredes, og det kan være afsæt til at påvirke holdninger og adfærd 
i en ressourcebevidst retning.

Fakta: Affaldssortering i kommunale institutioner i Skanderborg og Odder 
Kommuner, 2017:
Det er blevet kortlagt, hvordan det går med affaldssorteringen i de kommu-
nale institutioner. Kortlægningen omfatter samtlige skoler, daginstitutioner 
og døgninstitutioner, men ikke rådhuse, jobcentre og andre kommunale 
bygninger/institutioner.

Skanderborg: 
Knap 70% af de 82 adspurgte institutioner i Skanderborg Kommune sorte-
rer i dag i de tre fraktioner, som Renosyd også afhenter hos private husstan-
de: emballage (glas, metal, hård plast), papir/pap og restaffald. Det gælder:

• 15 ud af 22 skoler 

• 28 ud af 41 daginstitutioner og

• 14 ud af 19 døgninstitutioner.

Odder: 
Godt 55% af de 22 adspurgte institutioner i Odder Kommune sorterer i dag i 
alle tre fraktioner. Det gælder:

• fire ud af otte skoler og 10. klassecenter

• seks ud af 10 daginstitutioner og

• to ud af fire døgninstitutioner

• På fire institutioner, heraf to skoler, sorterer lærere og elever slet ikke.

I alt:

• 69 ud af 104 institutioner sorterer i alle tre fraktioner. Det svarer til godt 
66% eller to ud af tre institutioner.

Denne indsats fokuserer særligt på de institutioner og virksomheder, der ikke alle-
rede har implementeret affaldssortering – alle skal med på vognen!  
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HVAD VIL VI OPNÅ?

• Kommunerne skal være foregangsbillede for affaldssortering. Man skal som 
borger møde muligheden for at sortere i de kommunale institutioner og virk-
somheder mindst lige så meget som derhjemme. 

• Den daglige kontakt mellem kommunernes faciliteter og borgerne skal bidrage 
til at understøtte ressourcebevidstheden og styrke adfærden omkring affalds-
sortering. Ved at tilbyde samme sorteringsmuligheder som derhjemme i kom-
munernes bygninger og via en øget kommunikationsindsats bidrager indsatsen 
til, at borgerne opnår den viden og rutine, som er forudsætningen for, at sorte-
ringen bliver en integreret del af hverdagen. 

• Der skabes mere og bedre dialog, synlighed og kendskab til affaldssortering og 
”den gode affaldsadfærd”.

• Indsatsen skal være lokalt funderet og tilpasset hverdagen i den enkelte kom-
munale bygning. Den udrulles som forsøg, der løbende evalueres. Indsatsen skal 
være fleksibel, så praksis i kommunens bygninger er i overensstemmelse med 
den adfærd, der bidrager med største effekt til den optimale ressourcehåndte-
ring.

HVAD GØR VI?

• Renosyd og ejerkommunerne vil i samarbejde udvikle principper samt afklare 
rollefordeling og finansiering i forhold til implementeringen af affaldssortering i 
de kommunale institutioner og virksomheder.

De kommunale institutioner og virksomheder skal sortere i som minimum 
de samme fraktioner som de private husholdninger.



59 Affaldsplan 2019–2022

• De kommunale institutioner og virksomheder skal sortere i som minimum de 
samme fraktioner som de private husholdninger; emballage (glas, metal, hård 
plast), papir/pap og restaffald (dagrenovation). Derudover sorteres eventuelle 
øvrige fraktioner i den enkelte institution/virksomhed. Sorteringsløsninger skal 
udrulles til alle de kommunale institutioner og virksomheder i Skanderborg og 
Odder Kommuner, som ikke allerede sorterer i ovennævnte fraktioner.

• Der igangsættes i planperioden pilotprojekter/forsøg med udsortering af orga-
nisk affald i udvalgte kommunale institutioner i Skanderborg og Odder Kommu-
ner. Disse evalueres og udbredes løbende for i 2022 at omfatte alle kommunale 
institutioner.

• Pilotprojektet har til formål at afprøve og kvalificere løsninger, som kan eva-
lueres og bruges til den efterfølgende bredere implementering af udsortering 
af det organiske affald hjemme hos borgerne. Pilotprojektet i de kommunale 
institutioner skal ved hjælp af praktiske erfaringer og tests bidrage til at afklare, 
hvordan det organiske affald bedst 
1. sorteres indenfor i køkkenet (praktik) 
2. indsamles (logistik) 
3. behandles (anvendelse)

• Renosyd faciliterer netværk og vidensdeling om affaldssortering i praksis 
mellem institutionerne. Det sker med henblik på at forbedre praksis og at skabe 
værdi for institutionerne.

• Der igangsættes samarbejder med pedeller på skoler (og daginstitutioner) om 
affaldssortering og affaldshåndtering i hverdagen.

• Der igangsættes en kommunikationsindsats, der skal informere og vejlede om 
de nye sorteringsløsninger mv. i institutionerne samt sikre involvering af både 
børn og personale.
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Indsats 2: Børn og unge som 
affaldsambassadører
HVORFOR?
Vaner grundlægges typisk i børne- og ungdomsårene. Derfor er det vigtigt at en-
gagere børn og unge i god affaldshåndtering, mens de er nysgerrige og åbne for at 
gøre tingene bedre. Alle børn og unge skal i skolen og i daginstitutionen lære, hvor-
for det er vigtigt at affaldssortere, og hvordan man gør. Dette kan også motivere 
børn og unge til at blive ”affaldsambassadører” i hjemmet – og dermed bidrage til 
at skabe positive adfærdsændringer i familien generelt.

Denne indsats skal ses i sammenhæng med de fysiske løsninger til affaldssorte-
ring i skoler og daginstitutioner, sådan at praksis (hvad/hvordan) kobles sammen 
med viden og læring (hvorfor).

HVAD VIL VI OPNÅ?

• Børn og unge involveres i affaldssortering, affaldsforebyggelse og cirkulær 
økonomi – i praksis og gennem undervisning.

• Indsatsen skal via samarbejde mellem Renosyd og kommunerne bidrage til 
forståelse og ressourcebevidsthed blandt børn og unge.

• Den daglige affaldssortering på skoler og i institutioner indarbejdes som et na-
turligt adfærdsmønster, som børnene tager med hjem og ud i verden. 

 HVAD GØR VI?

• I et samarbejde mellem lærere og pædagoger, kommunernes afdelinger og 
Renosyd udvikles et koncept for, hvordan affaldssortering og cirkulær økonomi 
kan indgå i skolernes undervisning og dagligdagen i institutionerne.

•  Indsatsen kræver et fortløbende fokus på tilpasset sorteringsmateriel, lokale 
erfaringer/praksisser og pædagogiske formidlingsværktøjer, som udvikles i 
samarbejde mellem kommunernes driftsafdelinger og medarbejdere på skoler 
og i institutioner.

•  Muligheder for at afholde arrangementer målrettet børn og unge undersøges, 
eksempelvis ”fælles affaldsdag” med affaldsindsamling i naturen, aktiviteter 
omkring affaldssortering mm.
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TEMA 4: SAMARBEJDE 
MED VIRKSOMHEDER OM 
ERHVERVSAFFALD
Indsats 1: Bedre udnyttelse af 
ressourcer i erhvervsaffaldet
HVORFOR?
Renosyd indsamlede i 2017 ca. 70.000 ton husholdningsaffald i Skanderborg og 
Odder Kommuner inkl. en mindre mængde affald fra virksomheder, der benytter 
Renosyds genbrugspladser. Til sammenligning producerede virksomhederne i de 
to kommuner herudover tilsammen knap 100.000 ton affald, hvoraf 10.000 ton 
forbrændes.

Virksomheder er i lighed med private husholdninger forpligtede til at sortere deres 
affald og følge affaldshierarkiet. Håndteringen af erhvervsaffald er liberaliseret, 
hvilket betyder, at den enkelte virksomhed selv skal organisere sortering og indgå 
aftaler med private affaldsindsamlere om afhentning og afsætning af affaldet.

Som det afspejles i affaldsplanlægningen, er der betydelig fokus på udnyttelsen 
af ressourcer i husholdningsaffaldet i overensstemmelse med affaldshierarkiet 
og cirkulær økonomi. I 2017 blev 0,7% af husholdningsaffaldet genbrugt, hvilket 
forventes at stige betydeligt de kommende år, som det er afspejlet i affaldsplanens 
målsætninger. Derimod registreres genbrug af erhvervsaffaldet ikke, og der er 
generelt begrænset fokus på og debat om virksomhedernes affaldsproduktion og 
-behandling.  

Skanderborg og Odder Kommuner ønsker i samarbejde med Renosyd at skabe 
forbedrede rammer for virksomhederne, der understøtter det lokale erhvervslivs 
ønsker om cirkulær økonomi og bæredygtighed.

Skanderborg og Odder Kommuner ønsker i samarbejde med 
Renosyd at skabe bedre rammer for at understøtte det lokale 
erhvervslivs ønsker om cirkulær økonomi og bæredygtighed.
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Affald med potentiale 
Der er et stort potentiale i de lokale virksomheders affald. Derfor er der behov for 
og muligheder i at øge opmærksomheden på og dialogen om virksomhedernes 
affald, og om, hvordan løsninger kan udvikles, så ressourcerne i affaldet kan udnyt-
tes bedre som værdifulde materialer for andre.

Det er væsentligt at understrege, at kommunerne naturligvis respekterer rollefor-
delingen inden for affaldshåndtering, hvilket betyder, at kommunerne ikke hånd-
terer kildesorteret erhvervsaffald. Samtidig er det dog også væsentligt for kom-
munerne at sikre, at muligheder og perspektiver inden for den cirkulære økonomi 
udnyttes til fordel for de enkelte virksomheder og lokalsamfundet. 

Odder og Skanderborg Kommuner er stærkt fokuserede på, at det skal være at-
traktivt at drive virksomhed i kommunerne og vil derfor sikre en dialog, der handler 
om samarbejde og muligheder frem for tilsyn, forpligtelser og begrænsninger. 

HVAD VIL VI OPNÅ?

• Mere viden, vidensdeling og erfaringsudveksling mellem lokale virksomheder 
i Skanderborg og Odder Kommuner om affald og muligheder for udnyttelse af 
ressourcer i affaldet.

• Lokalt fokus på og debat om ressourcer i ikke kun husholdnings-, men også 
erhvervsaffald, herunder affaldsforebyggelse og optimal ressourceudnyttelse.

HVAD GØR VI?

• Facilitering af netværk mellem virksomheder og relevante interessenter, hvor 
lokale virksomheder mødes, deler erfaringer og indgår i dialog om nye løsninger 
relateret til affald og cirkulær økonomi (både producenter og aftagere – målet 
er at koble de to).

• Debatskabende kommunikation og markedsføring i offentlighed, branchefor-
eninger, erhvervsnetværk mv. om muligheder for udnyttelse af ressourcer i 
erhvervsaffald.

• I samarbejde mellem Renosyd og kommunerne analyseres affaldsproduce-
rende virksomheder for at identificere virksomheder med potentiale for bedre 
ressourceudnyttelse.

• Dialog, rådgivning og samarbejde med virksomheder ud fra deres forskellige 
forudsætninger og behov om potentialer i affaldet, herunder om løsningsmulig-
heder i forhold til f.eks. genbrug.

• Videndeling med andre kommuner om initiativer og samarbejder mellem kom-
muner og virksomheder og andre interessenter, som kan bruges til inspiration 
og afsæt.
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TEMA 5: VI ER FÆLLES OM 
LØSNINGEN
Hverken kommunen eller Renosyd kan skabe bæredygtig udvikling alene. Borgere 
og virksomheder er en afgørende del af løsningen, og derfor skal det give mening 
for dem at være med.

Affaldet begynder sin rejse ude hos borgerne. Det er et fælles anliggende, hvordan 
vores ressourcer bruges bedst muligt, og derfor er involvering af og samarbejde 
med borgere afgørende. For at nå målet om mere genbrug og genanvendelse må 
man finde frem til de bedste affaldsløsninger sammen med brugerne. Involvering 
kan også være med til at skabe ambassadører i lokalområderne, som giver tiltag 
og løsninger et stærkere og mere holdbart fundament at stå på.

Det er et fælles anliggende, hvordan vores ressourcer bruges 
bedst muligt, og derfor er involvering af og samarbejde med 

borgerne centralt.
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Indsats 1: Kommunikation
HVORFOR?
Mens rigtig mange borgere er positivt stemte overfor at sortere deres affald, ud-
trykker mange også tvivl om, hvordan og hvorfor man skal sortere: ”Hvad sker der 
med affaldet, efter jeg har sorteret det, og nytter det overhovedet noget?”

Man vil gerne opleve, at der er en mening med at sortere affald. Derfor er det 
en væsentlig opgave at øge kendskabet til, hvorfor og hvordan vi skal sortere, 
hvordan vi kan forebygge og genbruge affald og generelt udvikle et bæredygtigt 
forbrug. Og her er god kommunikation afgørende!

 HVAD VIL VI OPNÅ?

• Borgerne oplever, at det giver mening og gør en positiv forskel at sortere affald.

• Kommunikationen er så vidt muligt individualiseret og rammer borgeren på en 
måde, der opfattes som meningsfuld og relevant.

• Renosyd kommunikerer på en enkel måde, der er let at forstå og med få over-
ordnede og stærke budskaber. 

• Større fokus på affaldsforebyggelse og bedre affaldssortering hos borgerne 
gennem information og vejledning.

• Renosyd bidrager til mere ensartet affaldssortering på tværs af de danske kom-
muner via implementering af fælles sorteringskriterier og piktogrammer. 

 HVAD GØR VI?

• I første halvår af 2019 igangsættes en kampagne, der sætter fokus på at 
kommunikere, hvad man skal gøre, hvorfor og hvordan man skal gøre det. Dette 
omfatter at fortælle om, hvad der sker med affaldet på dets rejse fra borgerens 
spand til behandling til nye produkter.

• Der igangsættes et arbejde med udvikling af sorteringsguides og information 
tilgængelig via forskellige medier, så borgeren selv kan vælge den rette formid-
lingskanal, eksempelvis ikoner på affaldsbeholderen derhjemme eller fysiske/
digitale opslagsværk.

• Den borgervendte vejledning på genbrugspladserne skal løbende kvalificeres 
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Affaldets rejse starter hos borgeren, og for at 
initiativer kommer til at leve og fungere ude i 

virkeligheden, må borgerne være med.

og forbedres. 

• Renosyds kommunikation og involvering på sociale/digitale medier udvikles og 
forbedres.

• Dansk Affaldsforening og medlemmerne fra den danske affaldsbranche har 
udviklet fælles sorteringskriterier og affaldspiktogrammer for at opnå mere 
ensartethed og genkendelighed i affaldssorteringen for borgerne samt ensarte-
de fraktioner, som lettere kan genanvendes. Renosyd implementerer i løbet af 
planperioden de fælles ikoner og sorteringskriterier.

• Mange borgere oplever udfordringer med den indendørs affaldssortering på 
grund af pladsmangel, indretningshensyn mm. Bekvemmelighed, praktik og 
tilgængelighed er afgørende for, om man sorterer sit affald eller ej. Derfor vil 
Renosyd inspirere til indendørs affaldssorteringsløsninger, der passer til bruger-
nes behov og som kan forbedre borgernes sorteringsoplevelser i hjemmet. 



66 Affaldsplan 2019–2022

Indsats 2: Samarbejder og 
fællesskaber
HVORFOR?
Affaldets rejse starter hos borgeren, og for at initiativer kommer til at leve og fun-
gere ude i virkeligheden, må borgerne være med. Derfor vil Renosyd samarbejde 
med borgere og virksomheder om affaldshåndteringen i lokalområderne, hvilket 
også har potentiale til at bidrage til at styrke lokale fællesskaber.

Der er forskellige forudsætninger og grader af interesse og engagement i affald 
blandt borgerne.  Nogle er særligt udfordrede, eksempelvis i boligforeninger, hvor 
sorteringen ofte er dårlig. Derfor er der brug for målrettede indsatser for at imøde-
komme de forskelligartede udfordringer.

HVAD VIL VI OPNÅ?

• Bedre forståelse af borgernes forbrugsmønstre og adfærd.

• Bedre kendskab og opbakning til god affaldssortering blandt borgerne.

• Borgerne oplever mulighed for at blive inddraget i beslutninger og initiativer.

• Understøttelse af lokale, frivillige fællesskaber og ressourcer, der bidrager til 
affaldsforebyggelse, god affaldssortering mv., herunder initiativer til f.eks. ”stop 
madspild” og ”nul-skrald”.

• Identifikation og eliminering af friktioner for borgernes adfærd og motivation 
ift. affaldssortering.

• Større fokus på borgernes samlede ”ressourceoplevelse”, herunder affaldsfore-
byggelse og -sortering indenfor, udenfor, på genbrugspladsen osv. 
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HVAD GØR VI?

• Der igangsættes i planperioden flere borgerinvolverende initiativer, blandt an-
det et borgerpanel, der løbende kan inviteres ind som sparringspartner. Derud-
over etableres projektorienterede fokusgrupper bestående af lokale borgere og 
interessenter, som kan kvalificere udviklingen af konkrete løsninger/tiltag mv. 

• Der udvikles og igangsættes i planperioden et koncept for lokale affaldsambas-
sadører. Renosyd faciliterer rammerne for projekter, der har til formål at frem-
me lokalt ejerskab og fællesskab omkring affaldssortering mm. i lokalområder-
ne tæt på beboernes hverdag. Indgangsvinklen her kan være diverse lokalråd, 
borgerråd, frivillige foreninger, beboerforeninger og lignende. 

• Renosyd bidrager til afholdelse af arrangementer og events, der involverer 
borgerne i affaldssortering og affaldsminimering.

• Renosyds samarbejde med viceværter i boligforeninger om bedre affaldssorte-
ring udvikles.

• Muligheder for at understøtte lokale fællesskaber som vej til forbedret af-
faldssortering, affaldsminimering mm., eksempelvis deleøkonomiske initiativer, 
undersøges nærmere.

• Renosyd medvirker i løbet af planperioden i et ph.d.-projekt i samarbejde med 
Dansk Affaldsforening. Det har til formål at skabe bedre indsigt i affaldssorte-
ring og -håndtering i borgernes hverdag – som grundlag for at udvikle bedre 
affaldsløsninger for den enkelte. 
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Indsats 3: Affaldssortering i 
det offentlige rum
HVORFOR?
Der sorteres masser af affald i de private hjem i Skanderborg og Odder Kommu-
ner i dag. I det offentlige rum er der derimod meget begrænset mulighed for at 
affaldssortere. Indsatsen har til hensigt at sikre, at borgerne får mulighed for at 
sortere affald i byens rum, på gaden, ved busstoppestedet osv. Ved at udrulle mere 
sortering i passende, funktionelle affaldsbeholdere kan der opnås mere ensretning 
i affaldshåndteringen på tværs af de steder, man færdes – ude og hjemme. Dette 
kan være med til at fremme generel ressourcebevidsthed og adfærd ift. affalds-
sortering. 

Gennem mere sortering i det offentlige rum er der samtidig potentiale for at få 
mere affald til genanvendelse frem for forbrænding. Dels fordi sorteringsløsninger 
i byrummet betyder opdeling af affaldet i de rette fraktioner i forhold til den efter-
følgende behandling, og dels fordi mere affaldssortering i det offentlige rum kan 
betyde mere og bedre sortering i hjemmet – og omvendt.

HVAD VIL VI OPNÅ?

• Ensretning og genkendelighed i affaldssorteringen: affaldet sorteres på samme 
måde ude og hjemme.

• Mere affald fra skraldespandene i det offentlige rum skal genanvendes frem for 
forbrændes.

• Affaldssortering skal være bedre, lettere og mere synlig ved offentlige arrange-
menter.

HVAD GØR VI?

• Renosyd og de to kommuner vil i samarbejde udvikle principper, afklare rolle-
fordeling og finansiering i forhold til implementering af affaldssortering i det 
offentlige rum.

• Renosyd og kommunerne vil i samarbejde udvikle sorteringsløsninger til det 
offentlige rum, som der i løbet af planperioden arbejdes for at implementere. 
Eventuelt testes og evalueres konceptet indledningsvist i et afgrænset område, 
som kan danne grundlag for en strategi for bredere implementering.

Indsatsen har til hensigt at sikre, at borgerne får 
mulighed for at affaldssortere i byens rum, på gaden, 

ved busstoppestedet osv. 
Gennem mere sortering i det offentlige rum er 
der samtidig potentiale for at få mere affald til 

genanvendelse frem for forbrænding.
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• Det undersøges, hvordan affaldssortering i det offentlige rum implemente-
res bedst muligt ved hjælp af andre kommuners erfaringer. I forbindelse med 
udvikling af indsatsen inddrages også relevante frivillige aktører og initiativer til 
affaldssortering og -indsamling i det offentlige rum.   

• Der igangsættes en kommunikationsindsats med fokus på affald i det offentlige 
rum, der skal informere og engagere borgerne. 

• I løbet af planperioden udvikles og implementeres et mobilt/fleksibelt affalds-
sorteringskoncept til brug ved offentlige events og arrangementer.


