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ja – Du gøR en  
FoRskel
For lidt mere end et halvt år siden præsen-
terede vi mission mulig. Det første num-
mer af Værdibeviset blev sendt ud med en 
agent på forsiden og med budskabet om, at 
affald nu hed værdi, at skraldespandene nu 
var værdibeholdere og så videre.

Vi har fået mange kommentarer om  
mission mulig. nogle synes, det er en sjov 
måde at fortælle om noget, der normalt er 
kedeligt. Andre føler, at vi taler ned til dem. 
men vi taler ikke ned til jer. Vi sætter meget 
stor pris på jeres indsats, og vi håber, I vil 
blive ved med at gå foran!

og så er der folk som Rikke Frost. Hun er en 
af vores kunder, og du kan møde hende her 
i Værdibeviset. Hun synes måske, mission 
mulig og Værdiagenter er lidt fjollet, men 
egentlig også en sjov og god måde at få 
flere menneskers opmærksomhed på. og 
det er lige præcis det, der er hele idéen.

Vi skal have så mange som muligt med, 
hvis vi for alvor skal udnytte værdien i det, 
vi smider ud. Vi er kun lige begyndt, og vi 
har mange udfordringer med udbringning af 
værdibeholderne, sms-service og telefon-
køer. Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for 
at løse problemerne, og vi håber på jeres 
forståelse for, at de nye ordninger også er 
nye for os.

For vi kan allerede se, høre, måle og veje, 
at mission mulig virker! I de første 15 uger, 
efter mission gik i gang, er mængden af 
affald, der ryger til forbrænding, faldet 
markant i forhold til samme periode sidste 
år. Vi får mange flere batterier ind til 
genbrug i forhold til de seneste to år, og 
selv om der stadig er fejlsorteringer, så 
kan vi sende knap 80 pct. af det, der 
havner i emballagebeholderen, videre 
til genanvendelse. og sådan kunne 
vi blive ved.

og det er lige det, vi skal. blive ved. Vi 
håber, du stadig vil være med til at gøre 
mission mulig endnu bedre. Vi håber også, 
at vi ses, når Renosyd inviterer til åbent 
hus og et kig bag kulisserne på mission 
mulig. se invitationen her i Værdibeviset, 
som vi selvfølgelig håber, du vil læse med 
interesse.

Sammen gør vi affald til værdi.
TAK for din indsats!

mIssIon mulIg VIRkeR, og VI kAn 
AlleReDe se, At DIn InDsAts gøR en 
FoRskel. tAk FoR Det! lAD os blIVe 
VeD – og blIVe enDnu beDRe.

Annemette Fuglsang
Direktør, Renosyd

elvin J. Hansen
bestyrelsesformand, Renosyd
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InDHolD
nu er det nemt at tage ansvar
Hos familien Frost i Vrold er sortering af 
værdierne en naturlig del af hverdagen. 
Det handler om rutiner og ansvar. Side 4

Få Styr på ordningerne

Renosyd 

værdibeholder

400 l
110x75x80 cm

(h x b x d)Renosyd 

værdibeholder

240 l
107 x 58 x 73 cm

(h x b x d)
Renosyd 

værdibeholder

190 l
107 x 55 x 69 cm

(h x b x d)
Renosyd 

værdibeholder

140 l
107 x 48 x 54 cm

(h x b x d)

Gå ind på renosyd.dk. Vælg ”Mine 

affaldsordninger”, og klik på den 

kommune du bor i.

Du kan ændre på de ordninger, din 

husstand er tilmeldt. Du kan også 

bestille andre beholderstørrelser  

(se pkt. 5).

Indtast din adresse og husnummer 

og klik på næste.

Her kan du ændre størrelsen på dine 

beholdere, samt hvor og hvor ofte 

Renosyd skal hente og tømme dine 

beholdere. 

Her får du en oversigt over, hvilke 

affaldsordninger ejendommen al-

lerede er tilmeldt, og du kan se en 

kalender over, hvornår vi tømmer dine 

beholdere. 

Fra dette link på forsiden af renosyd.

dk kan du tilmelde dig vores sms- og 

mailservice og få besked, dagen før vi 

kommer og tømmer dine beholdere.

 renosyd.dk   missionmulig.dk   fraaffaldtilværdi.dk   find os på facebook

1

4

2

5

3

6

På renosyd.dk kan du få et overblik over, og ændre på dine nuværende ordninger, tilmelde dig nye ordninger og bestille en anden størrelse beholdere. Du kan også se, 

hvornår vi tømmer dine beholdere, og du kan tilmelde dig vores sms- eller mailservice.

renoSyd  |  VÆrdiBeViSet  |  Side 6

få styr på ordningerne
på renosyd.dk kan du få overblik over dine 
ordninger, tømninger og meget andet. og 
du kan selv lave ændringer. Side 6

moderne biler og beholdere
Dine nye værdibeholdere, og de værdi-
transporter der tømmer dem, er spækket 
med elektronik. Det gør indsamlingen af 
værdierne mere effektiv og – på lidt læn-
gere sigt – spændende for dig. Side 7

Mission Mulig

virker
ANTAL HUSSTANDE I SKANDERBORG

OG ODDER KOMMUNER

(RENOSYDS OMRÅDE)32.946

KILO EMBALLAGE FRA HVER HUSSTAND I DE FØRSTE

15 UGER MED NYE ORDNINGER (UGE 19-33)

I ALT 594 TON

INDSAMLEDE VÆRDIER I 

EMBALLAGEBEHOLDEREN DE FØRSTE 15 UGER

MED DE NYE ORDNINGER (UGE 19-33)
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FLERE KILO BATTERIER ER

BLEVET INDSAMLET I PERIODEN

MAJ-JULI 2012 I FORHOLD TIL

SAMME PERIODE I 2010

333%

PERSONER SÅ RENOSYDS SENESTE

OPSLAG PÅ FACEBOOK 1.633 
ANTAL KUNDER, DER ER TILMELDT

RENOSYDS SMS-SERVICES13.310

Siden Renosyd præsenterede Mission Mulig i januar og de nye ordninger 

trådte i kraft i maj er der sket rigtig meget med mængden og fordelingen 

af de værdier, som du smider ud, og vi samler ind. Langt mere bliver 

genanvendt, langt mindre bliver brændt og rigtig mange gør en stor 

indsats for at sortere bedre og holde sig informeret om, hvordan de kan 

gøre det. Her på siderne kan du se nogle eksempler på, hvad vi mener, når 

vi siger, at Mission Mulig virker – og at din indsats gør en forskel! 

VÆRDIBEVISET #1

BLIVER UDSENDT.

MISSION MULIG

SKYDES I GANG.

UDDELING AF DE NYE

VÆRDIBEHOLDERE

BEGYNDER

DE NYE ORDNINGER

TRÆDER I KRAFT
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AFFALD TIL DEPONI

0,3 %

METAL

66,0 TON

PLAST

56,0 TON

GLAS

350,0 TON

BRÆNDBART

119,8 TON

DEPONI

2,2 TON

%

79,5 %

20,2 %

TILSVARENDE ORDNINGER er en gennemsnitsberegning fra seks andre 

kommuner, der også har husstandsindsamling af emballager.

RENOSYD  |  VÆRDIBEVISET  |  SIDE 8

  RENOSYD  |  VÆRDIBEVISET  |  SIDE 9

mission mulig virKer
Her får du syn for sagen. tallene viser, at 
mission mulig virker – og at din indsats 
gør en forskel. Side 8

fælles indsats gør en forsKel
Det er hårdt arbejde at samle det ind, som 
vi andre smider ud. Alligevel er der ikke 
langt mellem smil og venlige bemærk-
ninger. selvom man har travlt, kan man jo 
godt være venlig. Side 10

««
«

     
    

    
«
«
«

««
«

             «
«
«

FAQ

FAQ

?Mission Mulig får rigtig Mange til at ringe og 

skrive til renosyd Med spørgsMål, og vi gør 

alt, hvad vi kan, for at hjælpe. 

SPØRGSMÅL

& SVAR

Jeg er enlig. Kan jeg ikke få en mindre 

beholder?

den mindste beholder, du kan vælge til restaffald er 

på 140 liter. den bliver tømt hver 14. dag.

«««
««

FA Q

3

Jeg kan ikke selv køre beholderen 

til skel. Hvad gør jeg?

vi anbefaler, at du får lavet en fast plads til 

beholderne i skellet. hvis det ikke kan lade sig 

gøre, eller hvis det rent fysisk er umuligt for dig 

at bringe emballage og restaffald til skel, kan du 

søge dispensation hos kommunen. det hjælper 

renosyd dig gerne med.

«««
««

FA Q

4

Kan jeg betale for at få hentet beholderne 

ved huset ligesom før?

ja. du kan se mere på side 6 her i værdibeviset og på 

renosyd.dk, hvor du også selv kan bestille ændringer i 

afhentningen.«««
««

FA Q

5

Hvad skal jeg gøre med mit gamle stativ 

til affaldssække?

du kan forsøge at sælge det eller aflevere det på 

genbrugspladsen. vi tager det også gerne med, når vi 

indsamler storskrald.
«««

««

FA Q

6

Jeg vil gerne tilmelde mig sms- eller 

mailservice, så jeg får besked om, hvornår 

Renosyd tømmer mine beholdere. 

Hvordan gør jeg?

du kan tilmelde dig på www.renosyd.dk. se eventuelt 

vejledningen på side 6 her i værdibeviset (pkt. 6).

«««
««

FA Q

7

Hvad sker der med værdierne i 

emballagebeholderen?

glas, metal og plast bliver sorteret på dansk affalds 

anlæg og genanvendt til nye produkter. du kan se 

mere på side 14 her i værdibeviset.

«««
««

FA Q

8

Hvordan undgår jeg, at restaffaldet og 

beholderen kommer til at lugte, når der 

går 14 dage mellem tømningerne?

sørg for at lukke dine poser godt, inden du smider 

dem i beholderen. renosyd sørger desuden for, at 

beholderne bliver skyllet af en særligt indrettet 

vaskebil to gange om året.

«««
««

FA Q

9

Jeg vil gerne vide mere om 

indsamlingsordningerne, genbrug, 

Mission Mulig og Renosyd

du kan finde masser af oplysninger på vores 

hjemmeside og vores blog, og du kan finde os på 

facebook. husk også at tilmelde dig renosyds 

nyhedsbrev. du kan selvfølgelig også kontakte os 

på mail eller telefon – du finder oplysningerne på 

bagsiden af værdibeviset.

og så håber vi selvfølgelig at se dig til renosyds 

åbent hus den 29. september – se invitationen 

bagerst i værdibeviset.

«««
««

FA Q

10

Kan jeg få en større beholder til 

emballage?

ja. du kan se mere på side 6 her i værdibeviset og på 

renosyd.dk, hvor du også selv kan vælge en anden 

beholder.
«««

««

FA Q

1

Jeg har ikke plads til at stille beholderne i 

skel. Hvad gør jeg?

du kan få besøg af en af renosyds medarbej dere, og 

så finder vi sammen en løsning på placeringen af dine 

beholdere.
«««

««

FA Q

2

du kan finde svar på rigtig mange spørgsmål på www.renosyd.dk. 

vi har også gengivet 10 af de oftest stillede spørgsmål herun-

der. Måske kan vi spare dig for en opringning. hvis du ikke finder 

svaret hverken her eller på hjemmesiden, er du selvfølgelig stadig 

mere end velkommen til at ringe eller maile til os.

renosyd  |  værdiBeviset  |  side 12

spørgsmål og svar
mission mulig og de nye indsamlings-
ordninger giver masser af spørgsmål. 
Her finder du nogle af svarene. Side 12

værdisortering er vejen frem
torben har taget skraldet i 15 år – bog-
staveligt talt. Han er glad for de nye ord-
ninger og for kundernes velvilje. Side 13

hvad sKer der med emballagen?
Hvordan udnytter man værdien, når glas, 
plast og metal skal i den samme embal-
lagebeholder. Få syn for sagen, og se hvad 
der sker med indholdet i din emballage-
beholder, når vi har tømt den. Det betaler 
sig. Side 14

  RenosyD  |  VÆRDIbeVIset  |  sIDe 3



Nu er det 
Nemt at 
tage aNsvar

RIkke FRost eR glAD FoR At VÆRe 
meD tIl At soRteRe beDRe. Det 
kRÆVeR Ikke AlVeRDen, meneR Hun.

”Det kan godt virke lidt fjollet, at man skal 
skylle sin makreldåse, inden man smider 
den ud,” siger Rikke Frost med et smil.

men på sådan en sommerdag, hvor termo-
meteret er ved at koge over omkring de 
30 grader, så giver det måske god mening 
alligevel. Det ville i hvert fald hurtigt kom-
me til at lugte fælt, hvis makrel resterne 
skulle ligge i emballage beholderen i et par 
uger.

og alt i alt så giver mission mulig, værdi-
sortering og genbrug rigtig god mening 
for Rikke Frost. måske ikke mindst, fordi 
det er sat i system i huset på stenten i 
Vrold. Her er vi på besøg hos Rikke, der har 
huset for sig selv lidt endnu, inden mand 

og børn kommer hjem senere på efter-
middagen. Apropos fjollet, så har hun og 
familien godt nok grinet lidt af mission 
mulig og værdiagenten.

”men det er måske lige præcis det, der 
skal til for at få folk til at lægge mærke til 
det,” siger Rikke.

”udtryk som ”grundigere affaldssorte-
ring” var der nok i hvert fald ikke mange, 
der havde hæftet sig ved,” vurderer hun.

det kræver ikke meget
”Det er fedt at være med til at gøre en 
indsats, og så meget kræver det altså ikke 
af os,” fastslår hun og viser rundt i huset 
og garagen.

under køkkenvasken står en balje til den 
tomme og skyllede emballage.

”Det tager vi bare, når der alligevel er lidt 
opvask,” siger Rikke.

I garagen står de tre værdibeholdere linet 
op. emballage, papir og restaffald. selv 
Asbjørn på snart 7 år har styr på, hvad der 
skal i de forskellige beholdere.

”Det er fint, at vi har fået muligheden 
for at sortere lidt bedre, og det gør ikke 
noget, at beholderne kun bliver tømt hver 
14. dag nu. Det passer meget godt, når nu 
der også er flere beholdere at fordele det 
i,” siger Rikke.

Hos familien Frost i Vrold ved Skanderborg er sortering af værdierne 
blevet en helt naturlig del af hverdagen. Det handler alt sammen om 
rutiner – og så selvfølgelig om lige at lære det.

RenosyD  |  VÆRDIbeVIset  |  sIDe 4



Rikke og familien har ikke rigtig plads til at 
have beholderne stående i skel, så de må 
trille dem ud til vejen på tømningsdagen.

”men det betyder altså ikke alverden. 
Det er fint, at man kan tilmelde sig en 
sms-service og blive mindet om, hvornår 
det er tid til tømning. Jeg har oven i købet 
skrevet på vores beholdere, hvilke dage de 
bliver tømt”, fortæller hun.

fælles ansvar
Rikke Frost mener, at sortering og gen-
brug er et fælles ansvar.

”Alle skal yde en indsats, og det tror jeg 
også, langt de fleste er med på. Det er 
bare lige det med også at få det gjort. 

Derfor tror jeg på, at det er fint at tvinge 
folk på den her måde. Der går i hvert fald 
ikke noget af mig, fordi jeg skal gøre lidt 
ekstra. Det er bare et spørgsmål om at 
vænne sig til det,” fastslår Rikke.

Rikke Frost ser endda gerne, at der bliver 
mulighed for at sortere endnu mere i 
fremtiden, men foreløbig er det fint med 
de tre beholdere i garagen og komposten 
i haven. Det gør også en forskel, og det 
kræver ikke alverden.  
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Få styR på oRDnIngeRne

renosyd 
værdibeholder

400 l
110x75x80 cm
(h x b x d)

renosyd 
værdibeholder

240 l
107 x 58 x 73 cm
(h x b x d)

renosyd 
værdibeholder

190 l
107 x 55 x 69 cm
(h x b x d)

renosyd 
værdibeholder

140 l
107 x 48 x 54 cm
(h x b x d)

Gå ind på renosyd.dk. Vælg ”Mine 
affaldsordninger”, og klik på den 
kommune du bor i.

Du kan ændre på de ordninger, din 
husstand er tilmeldt. Du kan også 
bestille andre beholderstørrelser  
(se pkt. 5).

Indtast din adresse og husnummer 
og klik på næste.

Her kan du ændre størrelsen på dine 
beholdere, samt hvor og hvor ofte 
Renosyd skal hente og tømme dine 
beholdere. 

Her får du en oversigt over, hvilke  
affaldsordninger ejendommen  
allerede er tilmeldt, og du kan se en 
kalender over, hvornår vi tømmer  
dine beholdere. 

Fra dette link på forsiden af renosyd.dk 
kan du tilmelde dig vores sms- og 
mailservice og få besked, dagen før vi 
kommer og tømmer dine beholdere.

 renosyd.dk   missionmulig.dk   fraaffaldtilværdi.dk   find os på facebook

1

4

2

5

3

6

På renosyd.dk kan du få et overblik over, og ændre på dine nuværende ordninger, tilmelde dig nye ordninger og bestille en anden størrelse beholdere. Du kan også se, 
hvornår vi tømmer dine beholdere, og du kan tilmelde dig vores sms- eller mailservice.

RenosyD  |  VÆRDIbeVIset  |  sIDe 6



CHIP

1 2 3

Oplysningerne bliver lagret i den 
chip, som sidder i de nye beholdere.

 Renovatøren bruger oplysningerne 
til at planlægge sine ruter og sender 
automatisk besked retur til Renosyd 
om, hvornår de pågældende behol-
dere vil blive tømt fremover.

Når renovatøren tømmer din behol-
der, så bliver chippen i beholderen 
automatisk scannet, og dermed 
er det registreret, at beholderen er 
tømt.

Renosyd har gemt alle oplysninger 
om din adresse og hvilke beholdere 
og størrelser, du har bestilt.

Oplysningerne bliver samtidig sendt 
auto matisk fra Renosyds system til 
renovatørens system. Renovatøren 
er den vognmand, som Renosyd har 
aftale med om tømning af behol-
derne til restaffald og emballager 
– i øjeblikket Marius Pedersen.

Renosyd kan nu lave en tømnings-
kalender, og vi kan f.eks. sende dig 
en sms, når det er tid til at stille dine 
beholdere frem til tømning.

Vi arbejder på, at du som kunde 
i fremtiden kan følge bedre med 
i, hvad din husstand leverer til 
genanvendelse og forbrænding. Lidt 
på samme måde, som du kan følge 
med i, hvad du bruger af el, vand og 
varme hos energiselskaberne.

moderNe Biler
og Beholdere
dine nye værdi beholdere 
og de værditransporter, 
der kommer for 
at tømme dem, er 
temmelig avancerede. 
Her forklarer vi hvordan 
og hvorfor.

VÆRDIbeHolDeRe og -bIleR meD ny 
teknologI gøR InDsAmlIngen meRe 
eFFektIV. og på lIDt lÆngeRe sIgt 
spÆnDenDe FoR DIg.

4 5 6 7
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Mission Mulig

virker
ANTAL HUSSTANDE I SKANDERBORG

OG ODDER KOMMUNER
(RENOSYDS OMRÅDE)

32.946

KILO EMBALLAGE FRA HVER HUSSTAND I DE FØRSTE
15 UGER MED NYE ORDNINGER (UGE 19-33)

I ALT 594 TON

INDSAMLEDE VÆRDIER I 
EMBALLAGEBEHOLDEREN DE FØRSTE 15 UGER
MED DE NYE ORDNINGER (UGE 19-33)
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Siden Renosyd præsenterede Mission Mulig i januar, og de nye ordninger 
trådte i kraft i maj, er der sket rigtig meget med mængden og fordelingen 
af de værdier, som du smider ud. Langt mere bliver genanvendt, langt 
mindre bliver brændt og rigtig mange gør en stor indsats for at sortere 
bedre og holde sig informeret om, hvordan de kan gøre det. Her på 
siderne kan du se nogle eksempler på, hvad vi mener, når vi siger, at 
Mission Mulig virker – og at din indsats gør en forskel! 
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TILSVARENDE ORDNINGER er en gennemsnitsberegning fra seks andre 
kommuner, der også har husstandsindsamling af emballager.
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på tur med papirdrengene – og med på en 
lytter hen over hækken. Hvad sker der ude 
i den virkelige verden?

Nye indsamlingsordninger og kraftige 
regnbyger. Omkørsler og tung trafik til en 
Skanderborg Festival, der så småt er i gang. 
Der er udfordringer nok for en papirdreng 
på sådan en tirsdag i august.

Vejret er ikke det eneste, der har svært 
ved at finde ud af, hvad det skal. sol, regn 
og blæst afløser hinanden i Vrold denne 
tirsdag. Det er dansk sommer, når det er… 
nå ja, det er dansk sommer!

men i regn og slud skal papir også samles 
ind, og det bliver det. Først skal det dog 
sorteres ligesom alle de andre værdier. For 

det har alt sammen værdi, hvis det bliver 
sorteret rigtigt. og det står klart, at mange 
kunder – ligesom vejret – har lidt svært ved 
at finde ud af, præcist hvad de skal.

flere spørgsmål
De nye indsamlingsordninger har betydet 
flere spørgsmål til torben og michael, og 
mange kunder vil også gerne give deres 
besyv med omkring mission mulig, de nye 
beholdere, hvad der må komme i dem osv. 

”Det bliver mere og mere positivt, men der 
har været rigtig mange spørgsmål – især 
til emballagebeholderen, og hvad der må 

komme i den. Det er jo så ikke lige vores 
område, men vi hjælper og svarer, så godt 
vi kan,” fortæller torben.

god sortering betaler sig
”kunderne oplever, at de skal gøre en 
ekstra indsats, og det er jo rigtigt. men det 
kan betale sig – både for økonomien og 
for miljøet. Hvis vi sorterer godt, så slider 
vi mindre på naturen. og så kan vi jo også 
tjene penge på det, der er sorteret rigtigt, 
og som dermed kan genbruges. Det bety-
der forhåbentlig også, at vi kan holde pri-
serne for tømning på et fornuftigt niveau,” 
vurderer michael. ”og apropos priser, så 

Fælles indsats gør en forskel
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koster det under 50 øre om dagen at være 
med i papirordningen og så slipper man for 
selv at køre på genbrugspladsen med sine 
værdipapirer, ” tilføjer han. 

De fleste kunder tager papirdrengenes 
argumenter til sig, og som torben diplo-
matisk udtrykker det:

”Det skal også nok blive rigtig godt. Folk 
skal bare lige finde helt ud af det og vænne 
sig til det.”

Der er også kunder, som er sure over 
at skulle stille deres værdibeholdere 

ud til skellet og over at skulle have to 
eller tre beholdere i stedet for én, men 
papirdrengene argumenterer utrætteligt 
for, at det er det eneste rigtige.

”og der er altså også dem, der kommer 
ud og siger: Det er bare skidegodt, og vi 
skal nok gøre, hvad vi kan for mission 
mulig og for at sortere rigtigt,” frem-
hæver torben.

ekstra motion
og lige præcis sådan en kunde møder vi på 
bytoften i Vrold. Jens nielsen har ferie, for 
”der er jo festival.” Han siger det, så man 
ved, at det ikke kan være anderledes, og 
det kan værdisorteringen heller ikke, hvis 
man spørger ham. 

”Det er rigtig fint, og det er godt, at vi kan 
sortere så meget,” konstaterer han.

Jens nielsen har ikke selv fået tilmeldt sig 
Renosyds sms-service, så han automatisk 
bliver varslet om, hvornår beholderne 
bliver tømt. men det har hans nabo, så 
Jens får altid et praj fra ham.

”så ved jeg, at jeg lige skal flytte 
beholderne op til skel, og det er også helt 
fint. Jeg triller dem gerne de få meter 
og tager den motion, det giver,” siger 
han, inden snakken falder på Danmarks 
smukkeste Festival, der så småt er i 
gang. Det ses tydeligt, da vi triller ud fra 
bytoften. på den anden side af vejen ligger 
én af festivallens utallige teltpladser, 
og en flok unge sidder under en pavillon 
og indtager den obligatoriske flydende 
morgenmad. De vinker, og torben kvitterer 
ud ad værditransportens åbne vindue: 
”Hyg’li’,” råber han og vinker retur.  

Fælles indsats gør en forskel
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«

FAQ

FAQ

?
mIssIon mulIg FåR RIgtIg mAnge tIl At RInge og 
skRIVe tIl RenosyD meD spøRgsmål, og VI gøR 
Alt, HVAD VI kAn, FoR At HJÆlpe. 

sPØrgsmÅl
& svar

Jeg er enlig. kan jeg ikke få en mindre 
beholder?
Den mindste beholder, du kan vælge til restaffald er 
på 140 liter. Den bliver tømt hver 14. dag.

«««««
FA Q

3

Jeg kan ikke selv køre beholderen 
til skel. Hvad gør jeg?
Vi anbefaler, at du får lavet en fast plads til 
beholderne i skellet. Hvis det ikke kan lade sig 
gøre, eller hvis det rent fysisk er umuligt for dig 
at bringe emballage og restaffald til skel, kan du 
søge dispensation hos kommunen. Det hjælper 
Renosyd dig gerne med.

«««««
FA Q

4

kan jeg betale for at få hentet beholderne 
ved huset ligesom før?
Ja. Du kan se mere på side 6 her i Værdibeviset og på 
renosyd.dk, hvor du også selv kan bestille ændringer i 
afhentningen.

«««««
FA Q

5

Hvad skal jeg gøre med mit gamle stativ 
til affaldssække?
Du kan forsøge at sælge det eller aflevere det på 
genbrugspladsen. Vi tager det også gerne med, når vi 
indsamler storskrald.

«««««
FA Q

6

Jeg vil gerne tilmelde mig sms- eller 
mailservice, så jeg får besked om, hvornår 
renosyd tømmer mine beholdere. 
Hvordan gør jeg?
Du kan tilmelde dig på www.renosyd.dk. se eventuelt 
vejledningen på side 6 her i Værdibeviset (pkt. 6).

«««««
FA Q

7

Hvad sker der med værdierne i 
emballagebeholderen?
glas, metal og plast bliver sorteret på Dansk Affalds 
anlæg og genanvendt til nye produkter. Du kan se 
mere på side 14 her i Værdibeviset.

«««««
FA Q

8

Hvordan undgår jeg, at restaffaldet og 
beholderen kommer til at lugte, når der 
går 14 dage mellem tømningerne?
sørg for at lukke dine poser godt, inden du smider 
dem i beholderen. Renosyd sørger desuden for, at 
beholderne bliver skyllet af en særligt indrettet 
vaskebil to gange om året.

«««««
FA Q

9

Jeg vil gerne vide mere om 
indsamlingsordningerne, genbrug, 
Mission Mulig og renosyd
Du kan finde masser af oplysninger på vores 
hjemmeside og vores blog, og du kan finde os på 
Facebook. Husk også at tilmelde dig Renosyds 
nyhedsbrev. Du kan selvfølgelig også kontakte os 
på mail eller telefon – du finder oplysningerne på 
bagsiden af Værdibeviset.

og så håber vi selvfølgelig at se dig til Renosyds 
åbent Hus den 29. september – se invitationen 
bagerst i Værdibeviset.

«««««
FA Q

10

kan jeg få en større beholder til 
emballage?
Ja. Du kan se mere på side 6 her i Værdibeviset og på 
renosyd.dk, hvor du også selv kan vælge en anden 
beholder.

«««««
FA Q

1

Jeg har ikke plads til at stille beholderne i 
skel. Hvad gør jeg?
Du kan få besøg af en af Renosyds medarbej dere, og 
så finder vi sammen en løsning på placeringen af dine 
beholdere.

«««««
FA Q

2

Du kan finde svar på rigtig mange spørgsmål på www.renosyd.dk. 
Vi har også gengivet 10 af de oftest stillede spørgsmål herunder. 
måske kan vi spare dig for en opringning. Hvis du ikke finder 
svaret hverken her eller på hjemmesiden, er du selvfølgelig stadig 
mere end velkommen til at ringe eller maile til os.
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vidste du, at 3 gamle aviser kan blive til 1 ny køkkenrulle?

Han har taget skraldet i 15 år – bogstave-
ligt talt. lige fra dengang alt blev smidt 
i den samme sæk, som han skulle slæbe 
ud til skraldebilen – og til de beholdere på 
hjul, som kunderne nu skal stille frem til 
ham i skellet. kunderne er oven i købet 
også begyndt at sortere det, de smider ud, 

og Renosyd kalder det værdi i stedet for 
affald. Jo, der sker ting og sager.

torben Jeppesen er ansat ved firmaet  
marius pedersen, som er Renosyds reno-
vatør – altså dem, der tømmer værdibe-
holderne hos de 33.000 husstande i 
Renosyds område.

”Det var meget hårdt fysisk før i tiden. I 
dag skal vi godt nok tømme lidt flere be-
holdere, men til gengæld holder vi garan-
teret til det i længere tid,” siger torben.

I dag kører han en af de biler, der tømmer 
de nye emballagebeholdere. Han skønner 
selv, at han besøger 1.400 kunder hver uge.

”Der er rigtig mange, der har spørgsmål, 
og vi svarer, så godt vi kan. Det viser jo, at 

folk går op i det, og gerne vil gøre tingene 
rigtigt,” mener torben, der også selv er 
glad for den bedre sortering.

”Det er jo vejen frem. Ikke bare miljømæs-
sigt, men også økonomisk. De værdier, der 
kan genanvendes, er der penge i. I første 
omgang for Renosyd, men selskabet er jo 
ejet af kommunerne og dermed af skat-
teborgerne. så i sidste ende kommer det 
på alle måder kunderne til gode.”

Det nye system har også sine udfordringer 
– både for kunderne og for torben og hans 
kolleger.

”men det er jo netop et nyt system, og det 
bliver rigtigt godt, jo mere vi arbejder med 
det. De problemer, der er, løser vi hen ad 
vejen,” forsikrer torben.  

VæRdISoRTeRING eR VejeN FReM
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HVAd SKeR deR Med eMbAllAGeN?

HVAD skeR DeR meD InDHolDet I 
embAllAgebeHolDeRen, nåR VI  
HAR Hentet Det? DeR eR styR 
på VÆRDIeRne!

JERNDANSK AFFALD SORTERINGSANLÆG

Glas, plast og metal fra emballagebeholderne i Renosyds område bliver kørt til Dansk Affald i Vojens. 
Virksomheden har stor erfaring og et moderne anlæg, der kan sortere materialerne fra hinanden, så de 
kan genanvendes og give mest mulig værdi.

Store dele af sorteringen foregår i et lukket, afskærmet system med magneter og luftdyser, som det 
desværre ikke er muligt at fotografere. Men processen for sortering af værdierne er beskrevet her.

Containerne bliver tømt, og indholdet bliver 
nu sendt ud på en længere tur gennem Dansk 
Affalds automatiske sorteringsanlæg. Først 
kører båndet under en magnet, der bogstave-
ligt talt trækker dåser og anden emballage af 
jern fra de øvrige værdier. Jernet bliver smeltet 
om og genbrugt til nye produkter.
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HVAd SKeR deR Med eMbAllAGeN?
GLAS OG FEJLSORTERINGER PLAST ALUMINIUM

Næste skridt i processen er automatisk fra-
sortering af plastemballagerne ved hjælp 
af små luftdyser. Plasten bliver presset, 
pakket og solgt videre. Den kan blandt andet 
gen bruges til fremstilling af fleecetrøjer og 
-tæpper.

Derefter bliver hele glas og flasker sorteret fra 
manuelt. Glasset bliver enten rengjort og gen-
brugt eller smeltet om og brugt til fremstilling 
af nye glas og flasker. Også de fejlsorteringer, 
der eventuelt er havnet i emballagebeholde-
ren, bliver her sorteret fra manuelt.

Derefter er der kun aluminium og glasskår 
tilbage. En såkaldt hvirvelstrømsmagnet 
adskiller de to værdier. Glasskårene smeltes 
om til ny glasproduktion. Aluminium bliver 
presset, pakket og solgt videre til genanven-
delse – enten i Danmark eller i udlandet.
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 renosyd
– dit værdiselskab

renosyd i/s  ·  norgesvej 13  ·  8660 skanderborg  ·  telefon: 8652 5211  ·  www.renosyd.dk

Vidste du, at Renosyd …
•	 er værdiselskab for – og ejet af – odder og skanderborg kommuner

•	 betjener 33.000 husstande

•	 driver fem genbrugspladser i hhv. galten, Hørning, odder, Ry  
og skanderborg

•	 driver kraftvarmeanlægget i skanderborg, som producerer el 
og varme af det affald, som ikke kan genanvendes

•	 har 78 dedikerede og dygtige medarbejdere, som vi nu kalder 
værdiagenter

•	 har en ambition om, at vi og vores kunder skal være de bedste i 
Danmark til at udnytte værdien i det, vi smider ud



metal
konservesdåser, øl- og 
sodavandsdåser, metal-
låg, kapsler og holdere fra 
fyrfadslys.

glas
glas og flasker uden låg.

tak fordi du gør det!

 emballagebeholder
soRteRIngsVeJleDnIng

hård plast
plastflasker uden pant - 
f.eks. fra eddike, shampoo 
og drikkevarer. plastbøtter 
fra f.eks. creme fraiche og 
drikkeyoghurt. plastbakker 
fra f.eks. kød, grøntsager 
og frugt.

husK at:
•	 emballagerne skal være tømte og skyllede.
•	 låg skal skrues af glas og flasker, før de kommes i beholderen.
•	 du iKKe skal komme emballagerne ned i en pose, inden du kommer 

dem i  beholderen.
•	 plastikposer, pap og papir iKKe skal med i emballagebeholderen.

renosyd i/s  · telefon: 8652 5211  ·  www.renosyd.dk



renosyd i/s  · telefon: 8652 5211  ·  www.renosyd.dk

genbrugspladserne

Ry

Galten

Hørning

Skanderborg

Odder

Skanderborg Genbrugsplads
norgesvej 11, 8660 skanderborg

åbningstider:
mandag - Fredag  . . . . . . . .  12.00 -18.00
lørdag - søndag  . . . . . . . .  09.00-16.00
Helligdage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lukket

Odder Genbrugsplads
skovdalsvej 26 A, 8300 odder

åbningstider:
mandag - Fredag  . . . . . . . .  12.00 -18.00
lørdag - søndag  . . . . . . . .  09.00-16.00
Helligdage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lukket

Hørning Genbrugsplads
nydamsvej 20, 8362 Hørning

åbningstider:
mandag - Fredag  . . . . .  12.00 -18.00
lørdag  . . . . . . . . . . . . . .  09.00-16.00
søn- og helligdage  . . . . . . . . .  lukket

Galten Genbrugsplads
Hjaltevej 24, skovby, 8464 galten

åbningstider:
mandag - Fredag  . . . . . . . .  12.00 -18.00
lørdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09.00-16.00
søn- og helligdage  . . . . . . . . . . . .  lukket

Ry Genbrugsplads
bakkelyvej 5, 8680 Ry

åbningstider:
mandag - Fredag  . . . . . . . .  12.00 -18.00
lørdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09.00-16.00
søn- og helligdage  . . . . . . . . . . . .  lukket



åbent hus
lørdag den 29. september 2012

kl. 10:00-16:00

renosyd access code

3658 
7498 

7004 
6877 

3221



Hvad sker der egentlig med 
indholdet i emballage-
beholderen, når renosyd 
har hentet det?

Hvor meget varme kommer der 
ud af de værdier, som ikke kan 
genbruges?

Hvad kan man ellers bruge 
værdierne til, når de bliver 
sorteret og indsamlet rigtigt?

og hvorfor kalder vi i det hele 
taget affald for værdi  
og indsamlingen af det for 
Mission Mulig?

bliv klogere på det hele, og oplev det meste. 
tag hele familien med og oplev blandt andet:
•	 license to burn – rundvisning på kraftvarmeværket
•	 værdiagenternes biler
•	 renosyds casino royale
•	 film: »hvad sker der med emballagen?«
•	 spil, leg og aktiviteter med skrald
•	 underholdning på værdiscenen
•	 øl, vand og pølser

Og nåh ja... Agenten kommer selvfølgelig også.

Der bliver gang i den og masser af værdifulde oplevelser for både børn og 
voksne. mission mulig handler om at gå fra affald til værdi og om at blive 
de bedste i Danmark til at udnytte værdien i det, vi smider ud. nu viser vi 
dig hvordan.

Vi glæder os til at se dig!

renosyd i/s · Norgesvej 13 · 8660 Skanderborg
Telefon: 8652 5211 · www.renosyd.dk

 bag Kulisserne


