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VÆRDIPARKEN
Farvel til genbrugspladsen og velkommen til verdens første værdipark.
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INGEN STEN I  
GLASHUSET – TAK!
Se hvad der sker med glas fra din  
emballagebeholder. Det er  
genanvendelse, der gør  
en direkte forskel.
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JUNIORAGENTER AFHØRTE 
MILJØMINISTEREN
Miljøministeren har besøgt AgentSkolens første junioragenter.
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Først og fremmest: Tak! Mission Mulig 
har været en succes. Takket være din 
indsats er vi kommet rigtig langt mod 
målet om at gøre affald til værdi. Men vi 
vil videre, og vi tror stadig på, at det er 
muligt. Derfor siger vi nu velkommen til 
Mission Mulig 2 – den næste generation. 

Men lad os lige dvæle et øjeblik ved den 
første Mission Mulig, som begyndte i 
maj 2012, da alle husstande i Renosyds 
område fik nye beholdere, skulle 
stille dem frem til vejen osv. Den nye 
emballagebeholder voldte lidt besvær til 
at begynde med, men nu er resultaterne 
begyndt at kunne mærkes. For alvor!

I det første normale driftsår med 
indsamling af emballage (september 
2012 - august 2013) er der indsamlet 
over 2000 ton emballage. De 90 pct. 
er indsamlet i de emballagebeholdere, 
som alle husstande har. Og hvad der 
er nok så vigtigt: Kvaliteten er nu så 
god, at kun 7 pct. af det, der kommer 
i emballagebeholderne, er fejl og må 
sorteres fra – resten genanvendes!

Mængden af glas til genanvendelse er 
steget med 67 pct. til 46,7 kg glas pr. 
husstand om året. Det er kun 3 pct. under 
det nationale mål og 15 pct. over en række 
kommuner, som har haft en lignende 
indsamling i 10 år. Mængden af indsamlet 
metal er 4-doblet og mængden af plast er 
6-doblet i løbet af det første år. 

På 1 år har det sparet miljøet for 600 
ton CO2. Det svarer til 2200 ture fra Ry 
til Rom i en dieselbil. Så det er ikke kun 
os, der takker. Det gør de fremtidige 
generationer også.

Nu går vi videre med Mission Mulig 2. 
Den nye mission har fået undertitlen 
den næste generation, fordi den 
er næste skridt på vores vej fra 
affald til værdi og på at blive 
Danmarks bedste til at udnytte 
værdierne. Det gør vi blandt 
andet ved at åbne verdens 
første værdipark – en helt 
ny form for genbrugsplads. 
Værdiparken kan du læse 
meget mere om inde i 
magasinet.

Den næste generation betyder også, at 
Mission Mulig 2 helt bogstaveligt handler 
om næste generation: Vores børn. Vi har 
grundlagt AgentSkolen, hvor hundredevis 
af skoleelever i de kommende år vil 
blive uddannet til junior-værdiagenter. 
De kommer til at lære en masse om 
sortering, og om hvor stor en forskel de 
kan være med til at gøre for miljøet og 
klimaet. Agentskolen kan du også læse 
meget mere om inde i magasinet.

Tak for indsatsen! Rigtig god fornøjelse 
med Værdibeviset #4! Og velkommen til 
Mission Mulig 2 – den næste generation!

GODT KLARET OG VELKOMMEN TIL

MISSION MULIG 2

Annemette Fuglsang
Direktør, Renosyd

Kristian Skovhus
Bestyrelsesformand, Renosyd
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SEJE JUNIORAGENTER HJÆLPER RENOSYD
4. klasse på Gl. Rye Skole har hjulpet  
Reno syd med at udvikle AgentSkolen.  
Side 4

MISSION MULIG 2
Mission Mulig 2 har undertitlen den næste 
generation. Nu skal børnene nemlig for 
alvor med på missionen. Side 5

JUNIORAGENTER AFHØRTE
MILJØMINISTEREN
Ida Auken blev modtaget af junior-
agenterne på Gl. Rye Skole. Side 6

IMPONERENDE RESULTATER
Indsamlingen af emballage er en succes. 
Se hvor stor en forskel, du er med til  
at gøre. Side 8

VELKOMMEN TIL VÆRDIPARKEN
Værdiparken er fremtidens genbrugs-
plads. Verdens første af slagsen ligger i 
Skanderborg. Side 9

GIV VÆRDIERNE VIDERE I PARKEN
Værdiparken er stedet, hvor du 
giver de værdier videre, som du ikke 
længere selv kan bruge. Se her, hvad 
en værdipark egentlig er. Side 10

FARVEL TIL GENBRUGSPLADSEN
Når Værdiparken åbner, lukker 
genbrugspladsen på Norgesvej.  
Side 12

TIPS & TRICKS
Hvordan undgår du, at værdibeholderne 
vælter? Hvad betyder røde hunde? Hvad 
med batterier og poser? Få svar her. Side 13

RENOSYD SKABER VÆRDI
FOR VIRKSOMHEDERNE
Ny erhvervsafdeling hos Renosyd vil 
hjælpe virksomhederne. Side 14

FIRMAER MØDER POUL PÅ PLADSEN
Erhvervsvejleder Poul Pedersen hjælper 
virksomheder på genbrugspladsen. Side 15

INGEN STEN I GLASHUSET – TAK!
Følg glassets rejse fra din 
emballagebeholder til nye hylder. Side 16

FAGRE DIGITALE VERDEN
Verden bliver mere digital, og det gør 
Renosyd også. Men der er altid hjælp at 
hente. Side 18

NY BESTYRELSE – SAMME MISSION
Dit værdiselskab og Mission Mulig 2 har 
fået ny bestyrelse. Mød den her. Side 19

INDHOLD
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”Engang for længe, længe siden var der en skraldedame, der mødte en meget, meget sød og rar 
lærerinde. De blev enige om, at de ville lave noget sejt, nemlig en AgentSkole, hvor man kan arbejde 
med at lave affald om til værdi. Den søde og rare lærerinde sagde, at hun simpelthen kendte den 
allerbedste klasse, som kunne være med til at lave denne AgentSkole. Og så gik de ellers i gang!”

Sådan indledte projektleder og værdiagent 
Hanne Lundhus fra Renosyd sin fortælling 
til 4. klasse på Gl. Rye Skole, da hun 
var på besøg for at sige et stort: Tak for 
hjælpen! Klassen har nemlig hjulpet med 
at skabe AgentSkolen, hvor andre 3. og 
4. klasser nu kan hente inspiration og 
undervisningsmaterialer til temadage 
og forløb om værdisortering, genbrug og 
genanvendelse.

De første junioragenter
”Vi vil rigtig gerne have fat i børnene og 
lære dem betydningen af at sortere rigtigt. 
For det første giver det god mening at 
komme i gang med de gode vaner så tidligt 
som muligt. For det andet, så er der ingen, 

der er bedre til at opdrage de voksne, end 
deres børn,” siger Hanne Lundhus med et 
glimt i øjet.

4. klasse på Gl. Rye skole har gennem et 
stykke tid sammen med deres klasselærer, 
Ingrid Stuhr, arbejdet med værdisortering 
og miljø. Samtidig har Renosyd arbejdet 
på at udvikle AgentSkolen og hentet stor 
inspiration hos eleverne undervejs. Derfor 
kan klassen nu som de første kalde sig for 
junioragenter.

Børn kan opdrage deres forældre
Hanne Lundhus viste eleverne, hvad de har 
været igennem, og hvad de har været med 
til at skabe.

”Vi havde ikke kunnet gøre det her 
uden jer. Tak for hjælpen – I har været 
super-seje,” sluttede hun. Og så var der 
sodavand og flødeboller. 

Mange elever fortalte, at de har taget 
deres viden med hjem i skoletasken, og 
at deres forældre og søskende både er 
blevet bedre og mere opmærksomme 
på at sortere værdierne grundigt 
derhjemme. Andre kunne heldigvis 
fortælle, at de var gode i forvejen.

På de næste sider kan du se, hvordan 
det gik, da agenterne havde fornemt 
besøg af daværende miljøminister  
Ida Auken.

Seje junioragenter 
hjælper Renosyd

VÆRDIBEVISET4



Mission Mulig med Agenten, 
bedre sortering, nye beholdere 
og nye indsamlingsordninger 
går så godt, at det er tid til en 
opfølgning. »Mission Mulig 2 

 – den næste generation« 
skal blandt andet 
rekruttere junioragenter til 
at komme endnu længere 
på vejen fra affald til værdi. 
Derfor ringer det nu ind til 
AgentSkolen.

I Mission Mulig 2 er Renosyds 
agent sendt ud for at rekruttere 
junioragenter. Den næste 
generation handler nemlig om at 
involvere børnene og lære dem om 
værdien i at sortere, genbruge og 

genanvende.

Målet med Mission Mulig 2 er at gå fra 
affald til værdi igennem oplevelser, 
leg og læring i skolerne. Derfor har 
Renosyd grundlagt AgentSkolen, hvor 
de kommende junioragenter og deres 
lærere kan hente inspiration og viden om 
værdihåndtering og sortering på nettet. 
Alle andre må også gerne kigge med.

”På AgentSkolens hjemmeside deler vi 
ud af viden, inspiration og materialer 
til undervisningsbrug,” fortæller 
værdiagent, og projektleder hos 
Renosyd, Hanne Lundhus.

”Men forældre og andre interesserede 
kan også sagtens arbejde med opgaverne 
derhjemme. For eksempel med at lave 
deres eget papir”, foreslår hun.

I Værdiagentens fodspor
AgentSkolen optager junioragenter på 
3. og 4. klassetrin. På hjemmesiden 
bliver de mødt af Rune Restaffald, Papir 
Pernille, Gorm Genbrugsplads, Emballage 
Emil og Stafet Stine. Målet med at 
introducere børnene for AgentSkolen 
i undervisningen er at give dem lysten 
til at blive junioragenter og give dem 
lysten til at gå fra affald til værdi både i 
klasserne, på skolerne og derhjemme.

På AgentSkolen bliver junioragenterne 
trænet i at udspionere. Derfor risikerer 
både forældre og andre voksne at blive 
kigget over skulderen og belært om, hvor 
makreldåserne, batterierne og de gamle 
aviser skal afleveres, hvis de skulle være 
i tvivl. Junioragenterne kan også fortælle 
om, hvorfor sorteringen er vigtig. 

”Sammen med Værdiagenten sigter 
vi mod, at sortering bliver en naturlig 
del af junioragenternes hverdag. Det 
er vigtigt, at vi sammen skaber en 
dialog om emnet. At vi snakker om 
værdihåndtering og laver aktiviteter i 
forhold til genbrug og genanvendelse, 
så børnene forstår, hvad det betyder,” 
understreger Hanne Lundhus. 

Hun opfordrer lærere og elever på skoler 
i Odder og Skanderborg Kommuner 
– særligt i 3. og 4. klasse – til at gå 
ind på Agentskolens hjemmeside og 
lade sig inspirere til temadage eller 
undervisningsforløb.

Vil du også på Agentskole, så se mere på  
agentskolen.renosyd.dk

MISSION 
MULIG 2
 RINGER IND TIL AGENTSKOLEN

VÆRDIBEVISET 5



Junioragenter 
afhørte 
miljøministeren

Den daværende miljøminister søgte 
inspiration, og det fik hun."Det er vig-
tigt at samle eksempler fra kommuner 
som Odder og Skanderborg, der er gået 
foran," sagde hun bl.a.

Ovenfor: Ida Auken besøgte også Familien Berg for at høre om sor-
tering i hverdagen. Sønnen Jacob er en af junioragenterne. Både mor 
Liselotte og far Peter erklærede sig klar til at sortere endnu mere. 
Til højre: Renosyd-direktør Annemette Fuglsang fortalte ministeren 
om Mission Mulig og kundernes store indsats for at sortere værdierne.
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Regeringens strategi:

 Danmark uden affald
Mere genanvendelse og mindre forbrænding. Det er slagordene i 
regeringens ressourcestrategi, Danmark uden affald. Renosyds 
kunder er allerede gået et langt stykke i den rigtige retning. 

Vi skal tænke affald som en ressource, der kan bruges igen. Rege-
ringens ressourcestrategi sigter mod at skabe et Danmark uden 
affald. Fremover skal vi skal brænde og deponere mindre affald og 
være bedre til at udnytte de værdier og ressourcer, der er i affaldet.

Ressourcestrategien bliver vel modtaget hos Renosyd: 
"Det er godt, at vi har fået en strategi, der sætter retningen for, 
hvordan vi skal gå fra affald til værdi også på nationalt plan. Nu 
glæder vi os til, at vi får de konkrete mål, som vi alle skal pejle efter," 
siger direktør Annemette Fuglsang, Renosyd.

"Vores kunder er allerede godt på vej og har taget et stort skridt ved 
at sortere i restaffald og emballage. Det bliver spændende, hvad 
der skal til af nye tiltag, og mulighederne er mange. Lige nu kigger vi 
blandt andet på, hvordan vi kan udnytte kartoffelskræller og andre 
grønne værdier bedre," siger Annemette Fuglsang.

Daværende miljøminister Ida Auken blev 
modtaget af junioragenterne på Gl. Rye 
Skole for at høre om Mission Mulig og 
AgentSkolen. 

Miljøministeren var på Danmarksturné til 
de kommuner og selskaber, som andre, 
ifølge hende, skal lære af i fremtiden. ”Det 
er vigtigt at samle de gode eksempler 
fra kommuner, som er gået foran, for 
eksempel Odder og Skanderborg. Og her er 
det oven i købet sjovt,” sagde Ida Auken.

Junioragenterne går i 4. klasse på Gl. Rye 
Skole og har været med til at udvikle 
AgentSkolen sammen med klasselærer 
Ingrid Stuhr og Renosyd. De satte 
miljøministeren i krydsforhør: 
”Sorterer du selv derhjemme? Hvor meget 
sorterer du? Synes du, det er svært?”

Mere sortering – ja tak! 
Ved skolen nåede Ida Auken også at 
besøge Renosyds værdibus med Q´s 
laboratorium, inden turen gik hjem 
til familien Berg. Sønnen Jacob, en af 
Junioragenterne, viste vejen og mor 
Liselotte og far Peter tog imod.

”Vi sorterede faktisk også, før vi skulle, 
men det er blevet nemmere, fordi 
vi ikke selv behøver at køre det på 
genbrugspladsen,” fortalte Peter Berg.

Hvad ville I sige til at sortere endnu mere, 
ville den nu forhenværende minister gerne 
vide:

”Det ville være helt fint. Når først vi har 
vænnet os til det og ved, hvad vi skal gøre, 
så er det ikke noget problem. Men det er 
vigtigt, at vi hele tiden får at vide, hvordan 
vi skal gøre, og hvorfor det gør en forskel. 
Vi skal kunne se meningen med det.” 7



DU KAN SE DEN SAMLEDE RAPPORT PÅ RENOSYD.DK 

IMPONERENDE RESULTATER
FRA DET FØRSTE ÅR MED EMBALLAGEBEHOLDEREN

I det første normale driftsår med emballageindsamling (september 2012 - august 2013) er der indsamlet over 2.000 ton emballage. 
De 90 pct. er indsamlet i de emballagebeholdere, som alle husstande har. Og hvad der er nok så vigtigt: Kvaliteten er nu så god, at kun 7 pct. af det, der 

kommer i emballagebeholderne er fejlsorteret. Resten genanvendes!
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V EL KOMMEN  T IL

VÆRDIPARKEN
Nogle siger, at affald er det, der er til overs, når fantasien slipper op.

Hos os kender fantasien ingen grænser, og derfor er der ikke affald – kun værdi.

Her smider vi ikke noget ud – vi gi’r det videre.

Velkommen i verdens første værdipark.
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V EL KOMMEN  T IL

VÆRDIPARKEN
Nogle siger, at affald er det, der er til overs, når fantasien slipper op.

Hos os kender fantasien ingen grænser, og derfor er der ikke affald – kun værdi.

Her smider vi ikke noget ud – vi gi’r det videre.

Velkommen i verdens første værdipark.

 VI KNOKLER PÅ LIVET LØS FOR AT BLIVE KLAR TIL:

INDVIELSE AF

VÆRDIPARKEN
DEN 9. MARTS 2014

SVERIGESVEJ 13, 8660 SKANDERBORG

SE INVITATIONEN BAGERST I MAGASINET
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• Pile på vejen viser dig vej rundt 
gennem parken.

• For at finde den rigtige container 
behøver man kun at orientere 
sig til højre hele vejen gennem 
parken. Til venstre er der park og 
opholdspladser.

• Farver og ikoner på skiltene gør 
det let for dig at finde den rigtige 
container.

• Der er en speciel kørebane til af-
levering af grene, blade og andet 
fra haven.

• Du kan gratis fylde traileren 
med frisk kompost til haven i en 
automat.

• De fleste containere er nedsæn-
kede, så det er nemt at læsse af.

Giv værdierne
videre i parken

• Værdiparken er indrettet 
som en park med grønne 
opholdsarealer.

• Der er mulighed for at vaske 
hænder flere steder rundt i 
parken.

• Parken er bygget af materialer, 
der kan genanvendes.

• Træbeklædningen er 
svanemærket Kebony

• Underlaget på pladsen er 
genbrugte slagger i stedet for 
nyopgravet stabilgrus.

• Mursten er direkte genbrug 
fra Renosyds egne 
genbrugspladser.

LÆKKERT

LET

VÆRDIBEVISET10
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BLIV KLOGERE
PÅ VÆRDIERNE

TOILET

KOST, SKOVL OG
AFFALDSSPAND

HÅNDVASK

Adresse: 
Sverigesvej 13 
8660 Skanderborg

Åbningstiderne i Værdiparken: 
Mandag-fredag kl. 12-18 
Lørdag-søndag kl. 9-16

Kontakt: 
Renosyd i/s 
Norgesvej 13 
8660 Skanderborg

Telefon 8652 52 11

renosyd@renosyd.dk 
renosyd.dk 
facebook.com/rsagenten

Værdiparken åbner på: 
Sverigesvej 13, Skanderborg, 
den 9. marts 2014. 

Se invitationen til åbningen  
bagerst i magasinet.

Parken er 11.000 m2 stor.

Der kan i første omgang afleveres 
33 forskellige slags værdier i parken. 

Renosyd forventer, at kunderne vil 
aflevere 11.000 ton værdier om året 
i parken, der har kapacitet til 16.000 
ton. 570 biler forventes at besøge 
parken hver dag. 

ÅBNING AF  
VÆRDIPARKEN

LIGETIL

VÆRDIBEVISET 11



FARVEL TIL

GENBRUGSPLADSEN

Den er verdens første, men den bliver ikke den sidste. Værdiparker er 
fremtiden. Her smider vi ikke ting ud. Vi gi’r værdier videre.

Det er én af de dage, der får januar til at 
føles dobbelt så lang som årets andre 
måneder. Vejret er lige så trist som den 
gamle genbrugsplads på Norgesvej, som 
Renosyds direktør, Annemette Fuglsang, 
nu siger farvel til.

”Vi glæder os til at byde kunderne 
velkommen i Værdiparken i stedet for,” 
siger hun.

Og netop det med at føle sig velkommen 
bliver et nøgleord i den nye værdipark.

Vi smider ikke ud – vi gi’r det videre 
”Rammerne signalerer, at både stedet, 
og det man skal gøre der, har værdi. Der 
kommer man ikke for at smide noget ud, 
men for at give noget videre til nogen, som 
tager sig godt af det,” forklarer hun.

Den gamle genbrugsplads ligner et indu-
strianlæg. Det gør Værdiparken ikke.

”Vi vil vise, at vi mener det, når vi siger fra 
affald til værdi. Tankerne bag Værdipar-
ken er, at kunderne på alle måder oplever 
den som et smukt parkområde med an-
læg og bygninger i høj kvalitet,” fortæller 
Annemette Fuglsang.

Vi investerer i bedre udnyttelse
Værdiparken er en del af Renosyds bud-
get, og kundernes gebyrer stiger derfor 
ikke.

”Når vi investerer, skal det komme kun-
derne til gode i form af bedre service og 
bedre rammer. Vi tror på, at de gode ram-
mer vil få genanvendelsen til at stige, så 
Renosyd kan sælge flere genanvendelige 
materialer, som f.eks. metal og pap. Det 
betyder, at gebyrerne kan fastholdes eller 
sænkes. Alle indtægter kommer kunderne 
til gode. 

Et andet mål er, at flere kunder vil 
bruge Værdiparken sammenlignet med 
den gamle genbrugsplads, og at flere 
erhvervskunder vil købe sig adgang til 
Værdiparken. På den måde vil vi også få 
mere af eksempelvis det farlige affald 
håndteret rigtigt,” vurderer Annemette 
Fuglsang og tilføjer:

”Turen kommer også til de øvrige gen-
brugspladser i Skanderborg og Odder. Det 
her er bare begyndelsen. Vi smider ikke 
længere affald ud – vi gi'r værdier videre. 
Og det gør vi selvfølgelig i værdiparker.”
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Tips og tricks
HUSK: INGEN POSER I EMBALLAGEN
Det går rigtig godt med sortering og indsamling af emballager. Der er dog 
stadig en del, der putter emballagerne i poser. Det kan sorteringsanlægget 
ikke håndtere, så husk: 

INGEN POSER I EMBALLAGEBEHOLDEREN

HUSK RENOSYDS HUSKE-PÅ-SERVICE
Har du brug for at få hentet storskrald såsom møbler og elektronik? Vil du gerne mindes om, når du skal bestille afhentning, og 
når vi kommer og henter det? Så tilmeld dig vores huske-på-service og få en sms eller mail dagen før sidste frist for bestilling, og 
dagen før afhentning. Se hvornår vi henter storskrald hos dig bagerst i magasinet, og tilmeld dig på renosyd.dk

UNDGÅ BEHOLDERNE VÆLTER
Nogle har problemer med beholdere, der vælter – ikke 
mindst under de storme, der har hærget i de seneste må-
neder. Der er heldigvis råd for. Monter en væltesikring på 
væg eller en stander, som du kan hægte beholderen på.

HAR DINE BEHOLDERE FÅET 
"RØDE HUNDE"?
Hvis din beholder har fået et rødt mærke, så bare rolig! 
Mærket skal bare gøre det let for skraldemændene at se, 
at beholderne er tilmeldt standplads og skal tilbage på 
pladsen efter tømning.

SÆT BATTERIERNE PÅ LÅGET
80 pct. af et batteri kan genbruges så husk 
at sortere dem. Det gælder også batterier i 

de apparater, du kasserer – f.eks. lege-
tøj og skruemaskiner. Pil dem ud, 
før du eventuelt smider appara-
tet væk. Put batterierne i en klar 

pose, og læg den oven på beholde-
ren til restaffald. Så tager vi posen 
med, når vi tømmer beholderen.
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RENOSYD ERHVERV

Mission Mulig har hidtil 
handlet om sortering 
og udnyttelse af 
værdierne fra de private 
husholdninger. Nu skal 
virksomhederne for alvor 
med på missionen.

Mission Mulig er en succes, ikke 
mindst takket være Renosyds 
privat-kunder. Nu skal virksom-
hederne for alvor med på 
missionen og gå fra affald til 
værdi. Der er nemlig masser 
af værdi at hente – både for 
virksomhederne og Renosyd  
– ved at bruge hinanden.

Virksomheder kan trække  
på Renosyds viden
”Vi vil gerne hjælpe 
virksomhederne med at 
komme bedst, billigst og mest 
miljørigtigt af med det, de ikke 
længere selv kan bruge. Det er 
til gavn for både dem og os og 
for de kommende generationer,” 
siger Sune Dowler Nygaard.

Han har siden den 1. marts 
2013 været ansat som 
erhvervskundechef hos 
Renosyd, der nu i højere grad 
også retter fokus og service 
mod virksomhederne.

”Vi har masser af viden 
om værdier, ressourcer og 

RENOSYD SKABER VÆRDI  
FOR VIRKSOMHEDERNE 

”I Renosyds erhvervsafdeling arbejder vi hele tiden på at skabe 
miljørigtige og attraktive løsninger for vores erhvervskunder,”  
siger Sune Dowler Nygaard, erhvervskundechef hos Renosyd.

Upcycling er endnu et 
skridt på vejen
Renosyd vil være en attraktiv 
samarbejdspartner for alle 
typer af virksomheder.

”Mennesker er forskellige, 
og det er virksomheder også. 
Men alle kan have brug for 
gode råd, og vi er altid klar 
til at hjælpe. Vi tilbyder også 
konkrete løsninger, som for 
eksempel erhvervskort til 
genbrugspladserne,” siger Sune 
Dowler Nygaard.

Renosyds nye erhvervsafdeling 
samarbejder tæt med både 
lokale og nationale vognmænd, 
og Sune Dowler Nygaard 
engagerer sig også i projekter 
omkring upcycling:

”Upcycling er, når kasserede 
værdier bliver brugt til noget, 
som har en endnu større 
oplevet værdi. For eksempel, 
når gamle lædermøbler bliver 
brugt til at fremstille lædertøj, 
gamle teltduge bliver til tasker 
og konservesdåser bliver til 
brugskunst.

Sune Dowler Nygaard 
sender en klar opfordring til 
virksomhederne i Odder og 
Skanderborg om at trække på 
Renosyds viden, når de har 
behov for det. Og om at tage 
aktivt del i ansvaret for at gå 
fra affald til værdi.

bortskaffelse, og den vil vi 
gerne bringe i spil over for 
virksomhederne og rådgive 
dem omkring værdisortering, 
grøn omstilling osv.,” forklarer 
Sune Dowler Nygaard.

Bedre håndtering giver bedre  
konkurrenceevne
Virksomheder bliver i dag 
målt og vurderet på meget 
andet end omsætning og 
overskud. Både kunder, 
samarbejdspartnere og 
offentligheden interesserer 
sig i stadig stigende grad 

for miljøregnskaber og 
klimapolitik.

”Og her vil vi gerne hjælpe 
virksomhedernes ved at 
rådgive dem omkring miljø og 
bæredygtighed,” siger Sune 
Dowler Nygaard og tilføjer:

”Og virksomhederne kan 
selvfølgelig hjælpe os tættere 
på det fælles mål om at blive 
de bedste i Danmark til at 
udnytte værdien i det, vi 
smider ud.”
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Henrik Kenneth Pedersen (tv.) fra Odder Anlægsgartneri får en snak med 
Renosyds erhvervsvejleder, Poul Pedersen. Anlægsgartneren håber, at 
mange af hans kunder ser artiklen her: "Når jeg skriver bortskaffelse på 
regningen til dem, så er det jo det her, pengene går til," siger han.

heder om værdier, sortering og 
adgang til genbrugspladserne.

Virksomheder kan spare penge  
på genbrugspladsen
”For mange virksomheder – 
især de mindre håndværks- og 
produktionsvirksomheder – 
kan det virkelig betale sig at 
investere i et erhvervskort, 
som giver adgang til genbrugs-
pladserne i Skanderbog og 
Odder. Det er ofte billigere end 
at have en eller flere contai-
nere derhjemme og betale for 
at få dem tømt,” forklarer er-
hvervsvejlederen og tilføjer, at 
adgangen til Reno syds pladser 
er billigere end de fleste andre 
steder i landet.

Erhverv på pladsen er  
godt for miljøet
”Det er en klar gevinst for mil-
jøet, at virksomhederne afle-
verer deres ting her, hvor de her 
har mulighed for at sortere det 
endnu bedre, end hvis de kun 
har en container til brændbart 
og en til restaffald derhjem-
me,” siger Poul Pedersen.

Han kører jævnligt ud på én af 
Renosyds fem genbrugspladser 
for at møde nogle af de næsten 
800 virksomheder, som har 

FIRMAER  
MØDER  
POUL PÅ  
PLADSEN
Poul Pedersens gule 
Renosyd-jakke tiltrækker 
opmærksomhed og spørgs-
mål på genbrugspladsen 
i Odder. Og han hjælper 
selvfølgelig gerne. Men hvis 
man kigger nærmere efter, 
så ser man, at manden i gult 
er her for en bestemt gruppe 
af Renosyds kunder. Der står 
erhvervsvejleder på brystet.

 
Det kan godt betale sig for 
virksomheder i Odder og Skan-
derborg at holde øje med man-
den i gult. Poul Pedersen er 
Renosyds erhvervsvejleder, og 
han rådgiver dagligt virksom-

erhvervskort til pladserne. I dag 
har han taget turen til Odder.

”Det gør jeg for at hjælpe og 
vejlede de mange firmaer, som 
kommer på pladsen, når de har 
brug for det,” siger han.

Poul Pedersen oplever, at 
virksomhederne er rigtig gode 
til at sortere. Mange har endda 
læsset bilen hjemmefra, så det 

passer med den rækkefølge, de 
forskellige slags værdier skal af-
leveres i på pladsen. Og meget 
tyder på, at han har ret. Mens vi 
står og snakker med ham denne 
tirsdag eftermiddag på pladsen 
i Odder, kører både anlægsgart-
nere, tømrere og murermestre 
rundt til containerne. Alle har 
erhvervskortet i orden, og sorte-
ringen af hækafklip, murbrokker 
og trærester er der også styr på.

Erhvervskort
Med et erhvervskort får du adgang til Renosyds fem 
genbrugspladser, hvor du kan aflevere alle typer affald. 

Erhvervskortet kan benyttes af flere biler indenfor samme 
virksomhed, og skal sidde synligt i køretøjets forrude ved 
aflevering af affald på genbrugspladsen. Du køber dit 
erhvervskort på: www.renosyd.dk under fanen Erhverv.

Her kan du også finde flere oplysninger om ordningen. 
Prisen afhænger af virksomhedstypen.

RENOSYD ERHVERV

Tømrer Lars Kjær kommer på 
genbrugspladsen cirka én gang om 
dagen. Han ønsker sig længere åb-
ningstider, så han har mulighed for 
at tømme bilen om formiddagen.

HÅNDVÆRKERE/ 
ANLÆGSGARTNERE:
5538 kr. + moms 
pr. erhvervskort pr. år.

ØVRIGE  
VIRKSOMHEDER:
803 kr. + moms 
pr. erhvervskort pr. år.
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VÆRD AT HUSKE, NÅR DU SORTERER
Vinflasker, syltetøjsglas og andre 
glasemballager skal i emballagebehol-
deren hjemme hos dig selv.

Husk at tømme flasker og glas og at 
skylle dem, inden du putter dem i 
emballagebeholderen.

Du behøver ikke at fjerne etiketter fra 
emballagerne. 

Lågene fra glas og flasker skal også 
i emballagebeholderen, men husk at 
tage dem af, før du putter dem i.

Andre slags glas fra køkkenet, f.eks 
ovnfaste fade må ikke komme i embal-
lagebeholderen. De er lavet af glas, 
som ikke kan smeltes om og genan-
vendes. 

Keramik, stentøj og porcelæn må heller 
ikke komme i emballagebeholderen. 
Altså ingen gamle kopper, tallerkener, 
fade, skåle og lignende.

Husk, at jo bedre du sorterer, jo større 
er værdien af vores fælles indsats.  
 
 
Tak fordi du gør det!

Genbrugsvirksomheden Reiling 
modtager hvert år 100.000 ton glas, 
flasker og skår, som omhyggeligt 
bliver renset, sorteret og sendt videre 
til nabovirksomheden Ardagh Glass 
Holmegaard, der smelter det om til 
nye glasemballager.

Renosyds kunder har i det 
første driftsår med den nye 
emballagebeholder afleveret  
1534 ton glas til genanvendelse. 
Hver husstand har i gennemsnit lagt 
46,7 kg glas i emballagebeholderen.

Første stop for indholdet 
af emballagebeholderne er 
virksomheden Dansk Affald i Vojens. 
Her bliver emballagerne af glas, 
metal og plast sorteret fra hinanden 
og sendt videre til genanvendelse 
hos forskellige virksomheder.

Glasset skal igennem en længere 
proces hos Reiling, før det er 
klar til at blive sendt videre til 
omsmeltning. Blandt andet skal det 
hvide og grønne glas sorteres fra 
hinanden. I baggrunden ses bjerge 
af hvidt glas klar til sortering.

De færdige flasker på vej gennem den såkaldt »kolde ende« af Ardaghs 
produktion. Herefter bliver de sendt videre til pakning og lager.  
Nogle af dem får også etiketter på, før de kommer så langt.

Glas og flasker tårner sig op på Ardaghs lager. Fabrikken i Fensmark 
producerer 700 mio. glas og flasker om året, men de samler ikke støv. I 
dagtimerne kører en lastbil fra fabrikken hvert 3. minut med fuldt læs.
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Når du har drukket ud eller taget den sidste skefuld syltetøj, skyllet glasset og puttet det i emballagebeholderen, 
så bliver de glade hos virksomhederne Reiling og Ardagh på Sydsjælland. Reiling indsamler og behandler årligt 
100.000 ton glasskår og leverer dem til Ardagh, som bruger dem til at producere 700 mio. nye glas og flasker. 
Om året! Når man besøger virksomhederne, finder man ud af, hvorfor det er så vigtigt, at sortere rigtigt, og hvor 
meget godt der kommer ud af skårene. Sådan her bliver skår fra Odder og Skanderborg til nye glas og flasker.

Når emballagebeholderne i Renosyds 
område bliver tømt, skal glas, metal og 
plast sorteres fra hinanden. 

Glasemballagerne bliver sendt til 
Reilings modtageanlæg, hvor de knuses, 
renses og sorteres. Derefter bliver 
skårene sendt videre til virksomheden 
Ardagh, som smelter skårene om til 
den glasmasse, der bliver til nye glas og 
flasker. 99 pct. af det glas, som Reiling 
modtager, ender med at blive til nye glas 
og flasker hos Ardagh. Kun 1 pct. må af 
forskellige grunde kasseres.

De nye emballager består af 80 - 90 
pct. genbrugte glasskår. Resten er nye 
råvarer. Dermed bliver miljøet skånet på 
flere måder. Dels fordi man skal udvinde 
en forholdvis lille mængde nye råvarer, 
dels fordi det kræver langt mindre energi 
at smelte de gamle skår om, end det 
kræver at smelte de nye råvarer.

Keramik, sten og porcelæn – nej tak!
De to glasvirksomheder har til huse i 
det gamle Holmegaard Glasværk, som 
blev grundlagt i 1825. Den avancerede 
sorteringsproces på Reilings anlæg skal 

sikre, at de skår, der bliver sendt videre 
til Ardagh, er så rene som overhovedet 
muligt. 

Den største udfordring er keramik, sten, 
porcelæn og metal, der nogle gange 
fejlagtigt havner i beholderne til glas. 1 
ton glasskår må kun indeholde ganske få 
gram keramik, sten, porcelæn og metal, 
når skårene skal smeltes om. Ellers er 
den nye glasmasse ubrugelig.

Kvaliteten af det sorterede glas 
bliver kontrolleret manuelt hver 
time. Det sker blandt andet for at 
sikre, at der ikke er urenheder som 
keramik, sten og porcelæn i. Det kan 
nemlig ødelægge den glasmasse, 
som skårene skal smeltes om til.

Når skårene er omhyggeligt sorteret 
og kontrolleret ryger de i ovnene 
hos Ardagh. Temperaturen i de to 
ovne kommer op på ca. 1600 grader, 
inden glasmassen skal støbes  
til nye glas og flasker.

Flaskerne her er netop kommet ud 
af formene hos Ardagh. Glassets 
temperatur er nu nede på ca. 800 
grader. Herefter bliver glassene kølet 
ned, varmet op og kølet ned endnu 
en gang for at hærde. En halv time 
senere er de håndvarme.

De færdige glas og flasker bliver 
omhyggeligt kontrolleret – både 
optisk og som her på billedet 
manuelt. Glassene kontrolleres både 
for urenheder samt for at sikre, at 
tykkelsen og vægten er fuldstændig 
ensartet.

Ingen sten i 
glashuset – tak!
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NemID, e-Boks og mails. I år skal danskerne for alvor vænne sig til en ny 
digital verden med mere selvbetjening på nettet og mindre papir i postkas-
sen. Renosyd hjælper med at gøre overgangen lettere. 

Det er ikke mange år siden, at alle husstande 
skulle flytte postkassen ud til vejen – lige-
som de nye værdibeholdere fra Renosyd. 
Men i modsætning til værdibeholderne, så 
bliver indholdet i postkassen mindre. 

Meget er allerede digitalt
”Værdibeviset, som du læser i nu, udgiver 
vi allerede som en såkaldt e-publikation, 
der kan læses på computer, tablet eller 
smartphone. Måske er denne udgave af 
magasinet den sidste, der sendes ud til 
kunderne i papirform,” siger Inga Rossen, 
privatkundechef hos Renosyd.

På Renosyds hjemmeside kan kunderne 
allerede betjene sig selv. Man kan ændre 
sin ordning, bestille ekstra tømninger, søge 
gode råd om sortering og meget mere. 
Næsten 10.000 kunder har tilmeldt sig 
Renosyds ”huske-på-service”, så de får en 
sms eller en mail, dagen før værdibehol-
derne bliver tømt.

Senest den 1. november 2014 skal alle dan-
skere have en digital postkasse til at sende 
og modtage post, f.eks. til og fra Renosyd. 
Først skal man dog have et NemID, der 
sikrer, at den digitale postkasse forbliver 
privat.

”NemID og Digital Post bliver først et krav 
for alle til november, men vi opfordrer vores 
kunder til at få oprettet begge dele og tage 
det i brug allerede nu,” siger Inga Rossen.

Besparelser og forbedringer for alle
Ifølge hende bliver NemID og Digital Post en 
fordel for både kunderne og Renosyd:

”Når Renosyd sender et brev til samtlige 
kunder, koster det knap 200.000 kr. i porto. 
De penge kan komme kunderne til gode på 
andre måder, når vi sender breve via Digital 
Post i stedet for. Vi arbejder også på at 
målrette vores information til den enkelte 
bruger,” forklarer Inga Rossen.

”Vi er her for at hjælpe og guider også 
gerne ind på de rigtige sider, så man kan få 
oprettet NemID, en digital postkasse og en 
e-Boks. Når vi giver kunderne bedre mulig-
heder for at betjene sig selv, får vi bedre 
tid til at hjælpe dem, der har brug for det,” 
slutter Inga.

Fagre, digitale 
verden

BLIV KLAR  
TIL DET 
DIGITALE 
DANMARK
• www.borger.dk er altid 

en god indgang til det 
offentlige. Her kan du 
også se små film om 
digitalisering.

• Hvis du ikke allerede har 
NemID, kan du bestille det 
på: www.nemid.nu/dk-da/
privat/bestil_nemid/

• Der findes 2 slags digitale 
postkasser:

• Digital Post bliver et krav 
1. november 2014. Her 
kan du få post fra alle 
offentlige myndigheder. 
Den bestilles via 
www.borger.dk

• i e-Boks kan du få post 
fra private virksomheder. 
Bestillingen sker via 
www.e-boks.dk

• Du kan vælge at se din post 
fra e-Boks i din digitale 
postkasse (og omvendt)  
og dermed få adgang til al 
din post ét sted.

"Uanset hvor digitalt det hele bliver, så er der altid et menneske bag," 
forsikrer Renosyds privatkundechef, Inga Rossen.
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Renosyd har en mission om  
at gå fra affald til værdi. Det 
gælder både grønne og de 
økonomiske værdier. 

Renosyds bestyrelse består af byråds-
medlemmer fra de to ejerkommuner, 
Odder og Skanderborg. Fra 1. januar 2014 
hedder bestyrelsesformanden Kristian 
Skovhus. Han er valgt for Socialdemokra-
terne i Skanderborg Kommune, og han 
ved, hvilke udfordringer der venter:

”Vi forventer en øget liberalisering i af-
faldssektoren, som vi har set det i vand-
sektoren, elsektoren og telebranchen. 
Restaffald til forbrænding skal fremover 
opfattes som brændsel, der kan handles, 
importeres og eksporteres på lige fod 
med andre brændsler som olie, kul og 
gas. Altså som noget, der helt bogsta-
veligt talt har værdi. Vores opgave er at 
sikre størst mulig værdi for kundernes 
gebyrkroner,” siger Kristian Skovhus.

Godt miljø = god økonomi
”Det hele begynder ude under køkken-
vasken. Det er her, vi tager stilling til, 
hvad der skal ske med det flade batteri, 
syltetøjsglasset og kartoffelskrællerne. 
Hvis vi blander det hele i én 
stor pærevælling, så koster 
det mere at behandle det 
efterfølgende. Men hvis vi 
hver især sorterer værdierne 
og giver dem rigtigt videre, 
så kommer det alle til gode 
– også os selv som kunder,” 
fortsætter han.

En god sortering og 
behandling af vær-
dierne er både godt 
for miljøet og for 
økonomien. Og for 
kunderne:

”Jo bedre sortering, 
jo mindre miljø-

belastning, og jo mere kan vi få ud af 
værdierne. Og hvis Renosyd tjener penge 
på værdierne eller sparer penge på at 
komme af med dem, så kommer det 
kunderne til gode. Enten i form af lavere 
gebyrer eller bedre service. Renosyd skal 

ikke tjene penge til nogen,” understre-
ger Kristian Skovhus.

”Renosyd vil også i fremtiden være 
en god og attraktiv samarbejdspart-
ner for alle borgere og virksomheder i 

Skanderborg og Odder. Kun ved fæl-
les hjælp kan vi gå fra affald 

til værdi, og det kommer 
os alle til gode,” slutter 
bestyrelsesformand 
Kristian Skovhus.

Ny bestyrelse – samme mission

Øverst fra venstre: Jan Krogh, formand Kristian Skovhus, Søren Erik Pedersen. Nederst fra venstre: Finn Sander Jensen, Jens Erik Buur, Claus Bloch,  
Hans Hammann, næstformand Elvin J. Hansen.

Kristian Skovhus 
Bestyrelsesformand
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er værdiselskab for 
– og ejet af – Odder og 

Skanderborg Kommuner

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

VIDSTE DU, AT 
RENOSYD …

har 78 dedikerede og 
dygtige medarbejdere, 

som vi nu kalder 
værdiagenter

 
betjener 33.000 

husstande 

driver 
genbrugspladserne i 

Galten, Hørning, Odder og 
Ry samt Værdiparken i 

Skanderborg

har en ambition  
om, at vi og vores 

kunder skal være de 
bedste i Danmark til at 

udnytte værdien i det, vi 
smider ud

driver 
affaldscenter 

Skårup, hvor de værdier, 
vi ikke kan genanvende 

eller brænde, bliver 
komposteret, knust 

eller deponeret

driver 
kraftvarmeanlægget 
i Skanderborg, som 

producerer el og varme af 
det affald, som ikke kan 

genanvendes



SORTERINGSVEJLEDNING www.renosyd.dk

DET TAGER VI MED: DET TAGER VI IKKE MED:

Olie og
kemikalier

Pap Restaffald HaveaffaldSanitet Medicin - 
rester/glas 
og kanyler

Elektronik Bygnings-
afffald

Jern og
metal

Batterier 
og malings-

rester

Brændbart

Mindre dele skal sorteres 
og pakkes i klare sække, 
som kan købes i de 
fleste supermarkeder.

Maks. vægt pr. sæk: 
20 kg. Bind sækkene til.

STORSKRALD 

HUSK: Afhentning af storskrald skal bestilles senest to hverdage før afhentning. Bestil på renosyd.dk eller på telefon 8652 5211.

Odder By & Boligforeninger Mandag Tirsdag 10 15 19 23 32 36 41 45

Odder Land Tirsdag Onsdag 10 15 19 23 32 36 41 45

Sommerhuse i Odder Tirsdag Onsdag 19 32 45

Ry Tirsdag Onsdag 11 16 20 24 33 37 42 46

Skanderborg Tirsdag Onsdag 12 17 22 25 34 38 43 47

Hørning Torsdag Fredag 11 15 19 25 33 37 41 45

Galten Tirsdag Onsdag 13 18 21 26 35 39 44 48

UGEDAGE UGER

ODDER

SKANDERBORG

RY HØRNING

GALTEN

Nølev
Assedrup

Saksild

Saksild
Strand

Bjergager
Randlev

Halling

Gosmer

Over RandlevØrting

Falling

Amstrup
Aalstrup

Hundslund

Oldrup

Torrild

Balle Sander

Svorbæk

Svejstrup

Bjødstrup

Ejer

Voerladegård

HvolbækVrold

Bjertrup
Jeksen

Javngyde
Nørre Vissing

Gram

Virring

Dørup

Brørup
Riis

Tebstrup

Boes
Alken

Tvenstrup

Snærild

Hou

Hylke
Tåning

Dover

Gammel Rye

Alling
Tulstrup

Låsby

Veng

Mesing

Stjær

Adslev

Stilling

Fruering

Vitved

Blegind

Skovby

Skjørring

Sjelle

Skivholme

Ovsted

Gylling

Alrø

INDSAMLING
af storskrald

Hvis du ikke selv kan aflevere dit storskrald, såsom  
møbler og elektronik, på genbrugspladsen, så kommer 

Renosyd og henter det. 

Se i kalenderen, hvornår vi kommer til dig og husk at bestille 
afhentning senest to hverdage før den pågældende dato.

Bor du i en boligforening, så spørg din vicevært, om 
foreningen har en aftale med Renosyd.

Er du i tvivl om, hvornår du får hentet storskrald,  
og hvordan du bestiller afhentning, så kan du se  

mere på renosyd.dk under mine  
affaldsordninger. 

BEMÆRK:



KOM  T IL  Å B NINGEN  A F

VERDENS FØRSTE
VÆRDIPARK

Søndag den 9. marts 2014 kl. 9.00-16.00 
på Sverigesvej 13, Skanderborg

Den røde løber er rullet ud. Pølsevognen er på plads. 
Talerne er skrevet. Udstillingen er klar. Der er konkurrencer,  

udfordringer og masser af oplevelser. 
Det her må du ikke gå glip af!


