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RENOSYD PÅ DIN MOBIL
Med Renosyds nye app kan du nemt bestille nye beholdere, se  
åbningstider på genbrugspladsen og få vejledning om sortering. 

Side 11

VI HENTER BÅDE 
PAP OG PAPIR
Den tidligere papirbeholder er nu også til pap.
Se hvordan, du får din egen beholder, hvis du  
ikke allerede har én.

Side 14

DET SKAL GIVE MENING
For Living by Heart i Ry, Thomas Dambo fra "Vores Genbrugshjem”  
på TV 2 og Renosyds nye værdicentral er genbrug både sund fornuft  
og en god forretning. 

Side 4-5



Der findes kun én ting, der er bedre end 
at få ros. Det er at give ros. Og det har 
vi heldigvis god grund til at gøre her i 
Værdibeviset. Igen! Ros til vores kunder 
for at være blandt de bedste i Danmark til 
at sortere værdierne og give dem videre. 

I Værdibeviset #4 fortalte vi om 
resultaterne i det første år med den nye 
emballagebeholder. Allerede da var vi 
tæt på de nationale mål for indsamling af 
glas, metal og plast. Her hos Renosyd var 
vi imponerede over jeres indsats. Og det 
er vi stadig.

Den samlede mængde af emballager, der 
blev sendt til genanvendelse i 2014 var 
stort set den samme som i 2013; ca. 2.000 
ton. Mængden af glas er faldet en anelse. 
Til gengæld er mængden af metal og plast 
i værdibeholderne steget til trods for, at 
vi undervejs var nødt til at sige nej tak til 
sort plast.

2014 var året, hvor vi præsenterede  
Mission Mulig 2 – den næste generation. 
Det handlede først og fremmest om 
frem tidens genbrugsplads, Værdiparken, 
og om AgentSkolen, hvor skolebørn lærer 
om sortering, genbrug og genanvendelse. 
Her i Værdibeviset #5 kan du læse, hvor-
dan det går både i parken og i skolen.

Du kan også læse, at du nu kan få hentet 
dit pap og dermed slipper for at køre det 
på genbrugspladsen eller i Værdiparken. 
Næsten halvdelen af vores kunder har 
allerede papirbeholderen, der nu også må 
bruges til pap. Her i magasinet kan du se, 
hvordan du gør, hvis du endnu ikke er én 
af dem.

Vi fortæller om Renosyds nye app, og 
om, hvordan restaffald bliver til 
varme i din radiator og strøm 
i din stikkontakt. 

Vi besøger virksomheder, som gør en 
ekstra indsats for sorteringen og miljøet. 
ETK i Stilling sparer mange penge ved 
nærmest at være sin egen lille genbrugs-
plads. Living by Heart i Ry og Thomas 
Dambo fra ”Vores Genbrugshjem” på TV2 
har begge skabt virksomheder af de vær-
dier, vi andre ikke længere kan bruge.

Det gør Renosyd også, når vi i 2015 åbner 
Værdicentralen – Renosyds nye gen-
brugsbutik – som du kan læse om her i 
Værdibeviset #5.

God læselyst!

RENOSYDS KUNDER ER BLANDT 

DANMARKS BEDSTE

Annemette Fuglsang
Direktør, Renosyd

Kristian Skovhus
Bestyrelsesformand, Renosyd
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FOR THOMAS DAMBO ER GENBRUG BÅDE 
SUND FORNUFT OG EN GOD FORRETNING
Dommeren fra Vores Genbrugshjem har 
erklæret krig mod svineri, deponi og smid-
væk-kultur. Side 4

NY VÆRDICENTRAL SKAL GIVE 
MERE GENBRUG OG NYE JOB
Renosyd åbner ny butik på Danmarksvej i 
Skanderborg. Side 4

DET SKAL GIVE MENING
Living by Heart i Ry giver mening både 
økonomisk, socialt og for miljøet. Side 5

RENOSYD-BESØG SPARER VIRKSOM-
 HEDER FOR TUSINDVIS AF KRONER
160.000 kr. Så meget har 15 virksomheder 
sparet i alt ved at invitere Renosyd.  Side 6

NYE MULIGHEDER FOR SORTERING
I BOLIGFORENINGER
Renosyd vil hjælpe boligforeninger med 
mini-genbrugspladser. Side 6

SORTERING FORBEDRER BUNDLINJEN
ETK i Stilling sparer penge på grundig 
sortering af værdierne. Side 7

VÆRDIERNE I RESTAFFALDET
BLIVER OGSÅ UDNYTTET
Renosyds forbrændingsanlæg leverer el 
og varme til tusindvis af huse. Side 8

FRA REST TIL ENERGI
Se hvor meget el og varme vi 
producerer. Side 10

TA' RENOSYD I HÅNDEN
Nu kan du se tømninger, bestille beholdere 
og meget mere på ny app. Side 11

VÆRDIPARKEN
I Værdiparken giver både børn og voksne 
værdier videre. Side 12

SORTERING I SOMMERHUSET
Nu er det nemmere for turister og sommer-
husejere at sortere rigtigt. Side 13

VI HENTER BÅDE PAP OG PAPIR
Den tidligere papirbeholder er nu også til 
pap. Læs hvordan, du bestiller, hvis du ikke 
allerede har én. Side 14

VÆRDI-NYT
Blandt andet om Værdi Grand Prix, Agent-
Skolen og endnu mere værdi. Side 15

INDHOLD
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I Værdicentralen er der masser af materialer at finde til genbrug og genanvendelse.  

Kunderne er gode til at aflevere værdier 
på genbrugspladserne og i Værdiparken. 
I Renosyds nye genbrugsbutik, Værdi-
centralen, får egnede værdier nyt liv. 
Det gælder alt fra tøj og møbler, til 
brædder og belægningssten. 

”Med Værdicentralen skaber vi gode 
rammer for både genanvendelse 
og nye arbejdspladser. Der er rigtig 
meget af det, som bliver afleveret på 
genbrugspladserne og i Værdiparken, 
som andre kunder sagtens kan bruge. 
Det gælder f.eks. byggematerialer. 
som man ikke normalt kan finde i 
en genbrugsbutik. Men det kan man 
i Værdicentralen,” siger Renosyds 
erhvervschef, Sune Dowler Nygaard.

Åbningen af Værdicentralen ligger i 
naturlig forlængelse af Værdiparken, 
hvor det ikke handler om at smide ting 
ud, men at give dem videre til andre, der 
kan bruge dem.

Det gælder også virksomheder, f.eks. 
Living by Heart, som du kan læse mere 
om på side 5. Virksomheden bruger 
kasserede materialer til at skabe nye, 
værdifulde produkter – også kaldet up-
cycling. Den slags virksomheder vil Sune 
Dowler Nygaard og Værdicentralen 
gerne samarbejde med endnu flere af.

Se invitationen til den officielle åbning 
af Værdicentralen på Danmarksvej 
bagerst i Værdibeviset.

Ny værdicentral skal give  
mere genbrug og nye job

Thomas Dambo er svær at komme 
udenom. Ikke kun fordi han har 
været dommer i TV2-programmet 
”Vores Genbrugshjem”, men i 
endnu højere grad fordi han har 
noget på hjerte.

For Thomas Dambo er genbrug både 
sund fornuft og en god forretning

Han er multikunster, musiker, tv-dommer 
og klunser par excellence. Han har erklæret 
krig mod svineri, deponi og meningsløs 
smid-væk-tankegang, og så har han det til 
fælles med Renosyd, at han stort set ikke 
bruger ordet affald, men i stedet taler om 
værdi hele tiden.

Fra affald til værdi er en god forretning
For Thomas Dambo er værdien så bogsta-
velig, at han har bygget en virksomhed op 
omkring det. Han cykler rundt i Køben-
havn og indsamler materialer, som andre 
har kasseret, tager det hele med hjem i sit 
store værksted og bygger nye ting af det.

”Min generation er opdraget til bare at 
smide det ud, vi ikke længere selv kan 
bruge. Og vi har oven i købet indrettet 
samfundet, så det er ulovligt at tage det, 
som andre har kasseret, og bruge det til 
noget fornuftigt. Det er jo vanvittigt. Jeg 
kan skabe og bygge hvad som helst uden 
at bruge en krone og uden at nærme mig 
et byggemarked, men i stedet samle det 
ind, andre har smidt ud,” konstaterer han.

Vores børn skal se os som dumme
Thomas Dambo har en klokkeklar ambi-
tion, der er værd at tænke over:

”Jeg håber, at vores børn, når de er voksne 
om 10-20 år, vil se tilbage på os og sige: 
Hold kæft, hvor var de dumme dengang. 
Jeg håber, at vi til den tid har afskaffet al 
lovgivning, der forhindrer nogle i at ud-
nytte værdierne i det, andre har kasseret. 
At vi tager ansvar og tænker over, at alt 
har værdi. Også når vi er færdige med at 
bruge det.”
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Virksomheden Living by Heart i Ry har bygget en forretning på at gøre 
gode gerninger for både mennesker og miljø. To ildsjæle skaber – sammen 
med mennesker i beskyttet beskæftigelse – eksklusivt boliginteriør ud 
af alt fra gamle konservesdåser til slidte habitter. Living by Heart er en 
socialøkonomisk upcycling-virksomhed. Bare rolig – forklaring følger.

Produktionen foregår i et ramponeret 
værksted, der egentlig var dømt til ned-
rivning, og kontoret er det gamle værk-
førerbur på et par kvadratmeter i hjørnet. 
Men de produkter, der bliver fremstillet i 
de beskedne rammer, sælger godt. Og det 
endda i eksklusive butikker.

”Jeg arbejdede som personalechef og fik 
efterhånden mere og mere lyst til at lave 
noget, der virkelig gav mening. Jeg ville 
gerne arbejde med sårbare mennesker og 
sammen med dem også skabe noget, der 
gav mening,” fortæller indehaver og grund-
lægger, Lisbeth Løvig Jensen.

Godt for mennesker og miljø
Idéen tog fart, da hun fik sin tidligere kol-
lega Katja Malene Erbs Hillers med. Sam-
men har de nu opbygget en virksomhed, 
som giver mening. Økonomisk, socialt og 
miljømæssigt.

Nogle af de første materialer fandt Living 
by Heart sammen med Renosyd, og de to 
virksomheder har i dag en samhandelsaftale. 

”Vi indsamler kasserede materialer og 
skaber nye produkter, som er mere værd 
end de oprindelige. Det er upcycling. Og vi 
gør det i en socialøkonomisk virksomhed, 
hvilket betyder, at vi skal opfylde et socialt 
formål, for eksempel ved at tilbyde job til 
udsatte mennesker. Desuden skal alt over-
skud fra virksomheden investeres i sociale 
formål,” forklarer Lisbeth Løvig Jensen.

Produkterne skal også give mening
Vigtigst af alt er, at produkterne kan 
sælges – og det kan de. Efter halvandet 
år er butikker selv begyndt at komme til 
Living by Heart for at få lov til at forhandle 
lysestager, puder og knagerækker lavet af 
konservesdåser, stofrester og affaldstræ.

”Vi har lært, at det skal være lækre 
produkter, som i princippet ville kunne 
sælges, uanset hvordan de var fremstillet. 
At der så ligger en god historie bag, er bare 
et ekstra plus,” siger Lisbeth Løvig Jensen.  

Living by Hearts produkter findes i flere 
danske butikker og snart i Norge. Du kan 
også finde dem på livingbyheart.dk.

Renosyds erhvervschef, Sunes Dowler 
Nygaard, håber, at Værdicentralen, som 
du kan læse om på side 4, kan hjælpe flere 
virksomheder med upcycling-projekter.

Det skal give mening
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Det kan godt betale sig at  
invitere Mathias Schou 
Gammelgaard på en kop kaffe. 
Han er erhvervskonsulent 
hos Renosyd og rådgiver 
virksomheder om sortering, 
håndtering og bortskaffelse  
af værdier som plast, metal,  
pap og kemikalier. 

Renosyds erhvervskonsulent, Mathias 
Schou Gammel gaard, har efterhånden 
besøgt mange virksomheder i Odder og 
Skanderborg Kommuner. Han har endnu til 
gode at opleve et besøg, som ikke resulte-
rede i konkrete besparelser for virksom-
heden. Fra få hundrede kroner til adskillige 
tusinde.

”De seneste 15 besøg har i alt medført 
besparelser på over 160.000 kr., og for de 
fleste virksomheder er der tale om årlige 
besparelser,” fortæller Mathias Schou 
Gammel gaard.

Besparelser for både virksomheder  
og miljøet
”Nogle steder finder vi ud af, at de kan 
nøjes med to containere i stedet for de fire, 
de betaler for. Andre steder kan virksom-
heden tjene penge på at sortere bestemte 
typer af værdier fra til genbrug i stedet for 
at sende det til småt brændbart.”

Virksomheder kan få rådgivning om alt fra 
den fysiske planlægning af sorteringen over 
håndteringen af værdierne til lovgivningen 
omkring sortering og behandling. Og det 
endda gratis.

”Når sorteringen bliver bedre, er der mere, 
der bliver genbrugt og genanvendt. Vi får til 
gengæld et bedre produkt til forbrænding, 
simpelthen fordi mange materialer, der ikke 
egner sig til forbrænding, er sorteret fra. Og 
dermed vinder både miljøet, virksomheden 
og Renosyd i sidste ende,” fastslår Mathias 
Schou Gammelgaard.

RENOSYD ERHVERV

Renosyd-besøg sparer 
virksomheder for 
tusindvis af kroner

Mathias Schou Gammelgaard, 
erhvervskonsulent

Snart skyder nye mini-genbrugspladser op i flere boligforeninger, hvor nogle beboere ikke har mulighed for at komme 
på genbrugspladsen eller i Værdiparken. For hvis de ikke kan komme til pladsen, så må pladsen komme til dem. 

Selvom man måske ikke har bil og trailer, 
kan man sagtens have masser af værdier, 
som bør afleveres på genbrugspladsen eller 
i Værdiparken. Det gælder også i mange 
boligforeninger, hvor der endda kan være 
mange mennesker – og dermed mange vær-
dier – inden for et meget afgrænset område.

I den kommende tid vil Renosyd teste 
mini-genbrugspladser i samarbejde med 
flere boligforeninger.

”Vi vil gøre det så let for boligforeningerne 
og ikke mindst for beboerne som muligt,” 
siger erhvervskonsulent hos Renosyd, 
Mathias Schou Gammelgaard.

Renosyd vil levere mini-genbrugspladser
”Vi kan levere hele konceptet fra big bags 
til beholdere og informationsmateriale til 
beboerne. Vi hjælper også gerne med ind-
retning og opstilling af pladsen, og så kom-
mer vi selvfølgelig og henter værdierne, 

ligesom vi gør fra både de private hushold-
ninger og fra de øvrige genbrugspladser,” 
uddyber han.

Mathias Schou Gammelgaard håber, at 
beboere vil opfordre deres boligforeninger 
til at indrette mini-genbrugspladser, og 
han opfordrer samtidig foreningerne til 
at kontakte Renosyd for at høre mere om 
mulighederne.

Nye muligheder for sortering 
i boligforeninger
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RENOSYD ERHVERV

Hos ETK i Stilling er værdi sortering en fast del af den fælles 
hverdag. De ca. 100 ansatte har deres egne små sorterings-
systemer ved bordene, hvor de monterer elektriske kompo-
nenter i printplader. Og rundt omkring i produktions hallerne 
er der øer til tømning af de små bakker med tin, aluminium, 
papir, batterier og andre typer af værdier. I alt sorterer virk-
somheden i 20 såkaldte fraktioner, altså typer af værdier, og 
det er der både godt miljø og penge i.

ETK er ikke så gode kunder hos 
Renosyd, som virksomheden 
har været. Og dog. For gan-
ske vist er mængden af småt 
brændbart, eller småt til ener-
gi, blevet reduceret kraftigt 
hos elektronik virksomheden, 
og dermed er Renosyds ind-
tægt ved at hente værdierne 
hos ETK blevet mindre. Til 
gengæld bliver langt flere af 
de værdier, der bliver til overs 
i produktionen genbrugt og 
genanvendt. 

Bruger Renosyd til rådgivning
Renosyd er da også en del af 
den proces, som konstant gør 
ETKs sortering bedre.

”Vi har brugt Renosyds 
erhvervs konsulent til at rådgive 
os omkring, hvad vi kan sortere 
fra det brændbare og sende 
til genbrug og genanvendelse 
i stedet. Vi er oppe på 20 for-
skellige fraktioner, og lige nu er 
vi sammen ved at finde ud af, 
hvordan vi kan sortere vores 

forholdsvis store mængder af 
plast endnu bedre,” forklarer 
fabrikschef Jesper Knudsen.

Den ekstra indsats betaler sig
Hos ETK er sorteringen sat så 
grundigt i system, at f.eks. 
kemikalier bliver mærket 
allerede, når de kommer ind i 
virksomheden. En label med et 
nummer i ETKs eget system 
gør det let at sortere rigtigt, når 
dåsen eller bøtten er tom. 

Nu kunne man tro, at den 
detaljerede sortering og de 
sindrige systemer er en ekstra-
omkostning for virksomheden.

”Men faktisk går vores sor-
tering og bortskaffelse i nul, 
så man kan godt sige, at det 
reelt er en overskudsforretning 
i forhold til tidligere, hvor vi 
jo betalte meget mere for at 
komme af med det,” fortæller 
Jesper Knudsen.

OMHYGGELIG SORTERING 
FORBEDRER BUNDLINJEN

Tin til de mange lodninger er et af de 
produkter, som ETK selv kan rense 
og genanvende.

Sorteringen begynder allerede ved 
montagebordene.

Fabrikschef Jesper Knudsen.
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Uanset hvor godt vi sorterer og giver 
værdierne videre, så er det ikke alt, 
der kan genanvendes og genbruges. 
Men det betyder ikke, at der går noget 
til spilde. På Renosyds forbrændings-
anlæg i Skanderborg sørger de for, at 
bleer, pizzabakker og andet restaffald 
fra 33.000 husstande – sammen med 
erhvervsaffald og stort og småt til 
energi fra genbrugspladserne – ender i 
kundernes stikkontakter og radia torer. 
På siderne her kan du se, hvad der 
sker på forbrændingsanlægget, og på 
næste side kan du se, hvor mange ton, 
der kommer ind, og hvor meget el og 
varme, der kommer ud af dem. Rest-
affald har nemlig også værdi.

Værdierne i 
restaffaldet 
bliver også 
udnyttet

SÆT BATTERIERNE PÅ LÅGET. Batterier må ikke 
brændes sammen med restaffaldet, men 80 pct. af et 
batteri genbruges. Læg batterierne i en klar pose oven 
på beholderen til restaffald. Så klarer vi resten.

1

2

3

4

5

I kontrolrummet på forbrændings-
anlægget sidder operatørerne og styrer 
de to ovne. Døgnet rundt, 365 dage 
om året. Det er vigtigt, at de blander 
affaldet rigtigt med den store grab for at 
holde en konstant temperatur i ovnene. 
Operatørerne skal blandt andet tage 
højde for, hvor meget fugt der er i det, 
der skal brændes.

Når lastbilerne ankommer til Renosyds 
forbrændingsanlæg i Skanderborg, 

skal de vejes, og chaufføren oplyser, 
hvad der er i bilen. Det er vigtigt for 

forbrændingen, at man ved, hvad 
der kommer ind, og hvor meget. På 

den måde kan man holde øje med 
udviklingen i mængder og kvaliteten 
af sorteringen. Vægten kan klare 40 

ton ad gangen.

Restaffald fra private 
husholdninger, stort 
og småt til energi fra 

genbrugspladserne 
og Værdiparken samt 
erhvervsaffald. Det er 
det, der er tilbage, når 
alt andet er brugt. På 

forbrændingsanlægget  
bliver værdien i restaf-

faldet udnyttet  til  
el og varme.

Røggassen fra ovnen opvarmer vandet 
i kedlen, som ses herover. Vandet bliver 
til damp, som driver turbinen. Den driver 
generatoren, som producerer el. Røggassen 
efterlader belægninger på væggene i 
kedlen, som bliver renset af med stålkugler.
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Når røgen til sidst bliver ledt ud gennem den 75 meter høje 
skorsten, er den næsten ren damp. 

6

8

9

Udover el producerer forbrændingsanlægget også store mængder 
fjernvarme. Det sker ved at trække varmen ud af røggassen hele vejen 
igennem processen og ned til varmeveksleren i kælderen. Røggassen 
bliver ledt igennem forskellige filtre for at rense den bedst muligt. 
Den sidste rensning foregår i scrubberanlægget, hvor røgen faktisk 
bliver vasket. I 2013 installerede Renosyd et anlæg, der udnytter 
varmen i den proces til at opvarme fjernvarmevand.

Efter forbrændingen når al energi er udnyttet, er der to slags rester 
tilbage. Flyveaske og slagge, som ses på billedet herover. Slagge 
kan f.eks. være glas, keramik og metal, som fejlagtigt er havnet 
i restaffaldet. Metallet bliver sorteret fra, og resten af slaggen 
bliver brugt i stedet for stabilgrus til anlæggelse af veje.

Et kig ind i ovnen, hvor alt bliver brændt ved en temperatur 
på ca. 1.100 grader. Jo mere konstant temperaturen er, jo 
mere energi kommer der ud af forbrændingsprocessen.

Damptrykket får turbinen til 
at dreje rundt med 13.000 
omdrejninger i minuttet. 
Generatoren er tilkoblet 
turbinen, og den el, den 
producerer, bliver solgt på 
den nordiske elbørs. Det kan 
altså meget vel være dine 
egne gamle madrester, der 
holder dit fjernsyn og din 
støvsuger kørende. Turbinen 
og generatoren står på et 
selvstændigt fundament for at 
undgå vibrationer i bygningen.
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OVN                     KEDEL                   ENERGI-            ELEKTROFILTER                                        POSEFILTER                VÅDSKRUBBERANLÆG

FORBRÆNDING

1.100 °C

EFTER-
BRÆNDING

850 °C
180 °C

OPTIMERING

LUFT

SLAGGE
BRUGES I STEDET 
FOR STABILGRUS.

FLYVEASKE
BRUGES TIL
OPFYLDNING 
AF MINER OG 
SIKRING MOD
JORDSKRED.

VARMEVEKSLEREN 
PRODUCERER VARME.

GENERATOREN 
PRODUCERER EL.

TURBINE
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PR. MIN.
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VARME TIL 8.000 HUSE
144.424 MWH
ANLÆGGETS PRODUKTION SVARER TIL DET ÅRLIGE 
VARMEFORBRUG I 8.000 ALMINDELIGE, PRIVATE HUSSTANDE.

EL TIL 6.500 HUSE
22.691 MWH
ANLÆGGETS PRODUKTION SVARER TIL DET ÅRLIGE 
ELFORBRUG I 6.500 ALMINDELIGE, PRIVATE HUSSTANDE.

430 °C

FRA REST TIL ENERGI
På side 8 og 9 kunne du læse, hvordan Renosyds forbrændingsanlæg i Skanderborg fungerer.

Her kan du se de tørre tal på, hvad der går ind, og hvor meget el og varme der kommer ud.

Trækker energi ud 
til at generere el og 

varme.

Renser røgen for 
skadelige partikler.

Renser røgen 
yderligere.

Vasker de sidste 
skadelige sto�er ud 
af røgen og udnytter 

den sidste varme.

Røgen opvarmer 
vand til damp, der 

driver turbinen.

Forbrændingen 
genererer røg og 

varme.

RESTAFFALD
Direkte fra din beholder. Restaal-
det fra de 33.000 husstande i 
Renosyds område ender  alt 
sammen i ovnen. 

16.387 TON
FORBRÆNDT

I 2013

9.082 TON
FORBRÆNDT

I 2013

4.485 TON
FORBRÆNDT

I 2013

33.617 TON
FORBRÆNDT

I 2013

STORT OG SMÅT 
TIL ENERGI
Direkte fra Værdiparken og gen-
brugspladserne tidligere kendt 
som stort og småt brændbart.

ERHVERVSAFFALD
Restaald fra virksomheder og 
importeret aald, som ikke kan 
genanvendes eller genbruges, 
f.eks. sammensatte plast-
materialer og andet brændbart .

F.eks. trærødder og andre værdier 
fra haven, som ikke kan kompo-
steres, og halm som er blevet for 
fugtigt til at kunne bruges som 
foder eller strøelse.

BIOMASSE

Tilsættes for at 
rense røgen.

10.154 ton 1.827 ton



DOWNLOAD
RENOSYDS APP

I en travl hverdag er det 
vigtigt at kunne få svar på 
sine spørgsmål, når de opstår. 
Det er også vigtigt, at man 
kan betjene sig selv og ikke er 
afhængig af butikkers – eller 
Renosyds åbningstider. 

Derfor har vi lavet en app, så 
du kan gøre stort set det 
samme på mobilen, som du 
længe har kunnet gøre på 
renosyd.dk. Du kan selv 

bestille nye beholdere, hvis 
dem, du har, er blevet for små. 
Du kan bestille en pap- og 
papirbeholder. Du kan se 
åbningstider i Værdiparken og 
på genbrugspladserne og 
meget mere. 

App'en er et tilbud, der skal 
gøre din hverdag nemmere.  
Du kan selvfølgelig stadig 
kontakte Renosyd på både 
mail og telefon.

TA' RENOSYD 
I HÅNDEN
Hvis du vil se, hvornår din beholder bliver tømt eller 
hvornår den nærmeste genbrugsplads åbner, så har 
Renosyd en app, der gør det nemt for dig. App'en 
bliver løbende udviklet og kommer f.eks også til at 
rumme en sorteringsvejledning.

NYHED
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VÆRDIPARKEN

Den 9. marts sidste år åbnede verdens første værdipark i Skanderborg, og 
tallene tyder på, at mindst 125.000 biler kører gennem parken det første år. 
Værdiparken er fremtidens genbrugsplads. Her smider man ikke noget ud  
– her giver man værdier videre.  

I snart et år har Renosyds kunder kunnet 
aflevere deres værdier i Værdiparken. Når 
traileren er tømt, kan man vaske fingrene, 
sætte sig på en bænk og nyde en kop 
gratis kaffe. Værdiparken er en oplevelse, 
og den karakteristiske hovedbygning 
danner rammen om mange møder og 

arrange menter. Det anslåede besøgstal 
på ca. 125.000 i parkens første år er lidt 
lavere end forventet, men driftsleder 
Johnny Pedersen mener bl.a., at det er 
emballagebeholderne, der sparer kunderne 
for en del ture.
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Sortering i sommerhuset
Winna og Erling Hvid har haft sommerhus i Hou i 42 år, så de er selv lidt oppe i årene. Faktisk så langt, 
at der er både børn og børnebørn i familien. Og det er én af grundene til, at ægteparret bekymrer sig om 
sortering, genbrug og genanvendelse. De kommende generationer skal ikke overtage en losseplads. Derfor 
er de glade for, at der nu også er fokus på sortering i sommerhusområderne, hvor både de og tusindvis af 
turister hvert år smider en masse ting ud.

Der findes ikke ret meget, der er bedre 
end at komme i ly for regnen til duften 
af nybagte boller og friskbrygget kaffe. 
Winna og Erling Hvid har sørget for både 
det ene og det andet, da vi møder dem i 
deres sommerhus på Ternevej i Hou.

Nye materialer skal forbedre sortering
Siden sommerferien har de været en del af 
et forsøg, hvor Renosyd har stillet forskel-
lige slags indendørs-beholdere til rådighed 
i sommerhusene for at forbedre sorterin-
gen. Nye skilte og en sorteringsvejledning 
på magnet til at hænge op på køleskabet 
er også delt ud til omkring 2.500 sommer-
huse i Renosyds område.

Winna har ganske vist stillet den lille 
beholder til emballage lige uden for døren, 
men hun er glad for den.

”Det er dejligt nemt, at man bare kan 
sætte glas og dåser osv. i den og så tømme 

den i den store beholder ude ved vejen en 
gang i mellem,” siger hun.

Den sidste del er Erlings job. ”Jeg går gerne 
frem og tilbage med det,” siger han.

”Det er vigtigt, at vi sorterer alt det, vi 
kan, og det er dejligt at vide, at det bliver 
genbrugt så godt som muligt.”

Vil bestille en papir- og  
papbeholder
Winna og Erling Hvid vil også 
benytte sig af, at papirbehol-
deren nu også må bruges til 
pap, så sådan én bestiller 
de nu. 

”Vi går selv meget op i 
sortering, og vores børn 
og børnebørn minder os 
om, at det er vigtigt,” 
fortæller Winna, der 

sætter pris på, at det er så nemt som mu-
ligt at gøre det rigtige. Derfor er hun glad 
for både vejledninger og beholder.

”Og så er det rigtig rart at få historier om, 
hvad der sker med de ting, vi har sorteret, 
og hvad de bliver til,” tilføjer Erling.
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Hvis du er blandt de 14.000 kunder, 
der allerede har en papirbeholder, 
så er der grund til at være ekstra 
glad for den. Hvis du endnu ikke har 
én, så er der rigtig god grund til at 
bestille den. Nu må du nemlig også 
putte pap i papirbeholderen.

Der kommer færre trykte reklamer end før i 
postkassen. Til gengæld handler vi mere og 
mere på nettet. Det er formentlig nogle af 
grundene til, at mængden af papir, som  
Renosyd indsamler ved kunderne, falder, 
mens mængden af pap ser ud til at stige 
markant. Og selvom mange kunder er gode 
til at køre på genbrugspladserne og i Værdi-
parken med de tømte papkasser og –æsker, 
havner en del pap stadig i beholderne til 

VI HENTER BÅDE 
PAP OG PAPIR

KOM NEMT AF MED PAPPET:

140 l. 240 l.190 l.

Størrelsen betyder 

noget, men ikke for 

prisen! Frit valg.

400 l.

166,25
pr. år

Kr.

I by-områder bliver beholderen tømt 
hver måned, i landzoner hver anden 
måned.

Du kan bestille beholderen på 
renosyd.dk/pap via Renosyds app 
eller på renosyd@renosyd.dk 

Du kan også ringe 8652 5211.

Udover bedre genanvendelse håber hun, at 
det også vil få flere kunder til at bestille en 
papirbeholder.

”Hvis man gerne vil af med papir og pap 
på den nemme måde, så kan man selv 
tilmelde sig ordningen og bestille en be-
holder på renosyd.dk eller via vores nye 
app. Man kan selvfølgelig også maile eller 
ringe til os,” opfordrer Inga Rossen.

restaffald. Det betyder, at det bliver brændt 
i stedet for at blive genanvendt til ny pap.

Indtil nu har papirbeholderen, som halv-
delen af Renosyds kunder selv har bestilt, 
været forbeholdt papir. Men nu er behol-
deren også åben for pap, og det er der flere 
grunde til.

Nemmere for kunderne  
– bedre for miljøet
”Vi kan se, at der bliver mere og mere pap, 
og nu er det blevet muligt at sortere papir 
og pap mekanisk. Det vil sige, at vi kan af-
levere blandet papir og pap ét sted, og efter 
sorteringen bliver det brugt til at fremstille 
nyt papir og pap,” forklarer privatkunde-
chef hos Renosyd, Inga Rossen.
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VÆRDI-NYTVÆRDI-NYT
Fuldt hus på AgentSkolen
AgentSkolen, som vi fortalte om i Værdibeviset 
#4, har fået mange skoler til at sætte sortering 
og genbrug på skemaet. Undervisningskoncep-
tet er udviklet af Renosyd sammen med elever 
og lærere på Gammel Rye Skole.

I januar 2014 blev materiale om AgentSkolen 
pakket i agentkufferter og afleveret på de 37 
skoler i Odder og Skanderborg kommuner. Og 
interessen er tydelig. I de første 10 måneder af 
2014 havde Renosyd besøg af i alt 886 skole-
elever fordelt på 34 besøg.

 ”AgentSkolen har fået en meget positiv 
modtagelse på skolerne, og eleverne er vilde 
med agenten,” fortæller Hanne Lundhus, 
der er projektleder hos Renosyd og rektor på 
AgentSkolen. Hun glæder sig over børnenes 
store interesse.

”Vi ved, at børn er rigtig gode til at opdrage 
deres forældre, så den store interesse blandt 
eleverne for sortering og genbrug lover godt 
for fremtiden,” siger Hanne 
Lundhus.

Se resultater på renosyd.dk
Allerede i det første år med emballagebeholderen sendte vi 
2.000 ton glas, metal og hård plast til genanvendelse takket 
være din omhyggelige sortering. Mængden i år 2 bliver stort 
set den samme. Du kan løbende følge med i resultaterne på 
renosyd.dk og se, hvor meget din indsats betyder.  
Tak, fordi du gør det.

Værdi Grand Prix med 
sæbekassebiler
Måske har du allerede tænkt tanken, hvis du har besøgt 
Værdiparken i Skanderborg: Det ville være en fed bane til et 
sæbekasseløb. ”Det har vi i hvert fald tænkt, og lørdag den 

11. april gør vi alvor af det, når børn i alle 
aldre kan stille til start i verdens første 

Værdi Grand Prix,” siger projektleder 
Søren Svendsen fra Renosyd. 
Sæbekassebiler handler i den grad 
om at udnytte værdierne bedst 
muligt, og det passer rigtig godt ind i 
Værdiparken.

Du kan f.eks. gå på jagt efter  
stumperne til din vinderbil i Renosyds 
nye værdicentral på Danmarksvej.

Læs mere om verdens første Værdi 
Grand Prix og om, hvordan du 

deltager på renosyd.dk.

VÆRDI-NYT

Endnu mere værdi på  

genbrugspladserne  

og i Værdiparken

Der var engang, hvor gamle lokummer, håndvaske og anden 

sanitet sammen med Rockwool skulle afleveres til deponi. 

Det kalder vi det, når vi gemmer ting af vejen i et sikret 

hul i jorden, fordi der ikke er andre muligheder. Sådan er 

det ikke længere. Siden 2014 har de to fraktioner, som forskellige slags 

værdier hedder i fagsproget, haft deres helt egen container på Renosyds 

genbrugspladser og i Værdiparken. Det har allerede gjort en stor forskel.

”I løbet af de første 10 måneder af 2014 indsamlede vi i alt 310 ton 

sanitet og 108,5 ton Rockwool. Begge dele bliver anvendt som råvarer 

i produktionen af ny Rockwool. Og selvom det er en smule dyrere at 

sende materialerne til genanvendelse, end det er at deponere dem, så 

vælger vi den rigtige løsning på grund af gevinsten for miljøet,” fastslår 

privatkundechef Inga Rossen fra Reno syd. 
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er værdiselskab for  
– og ejet af – Odder og 

Skanderborg Kommuner.

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

RENOSYD …

har 79 dedikerede og 
dygtige medarbejdere, 

som vi nu kalder 
værdiagenter.

betjener 33.000 
husstande og 2.500 

sommerhuse.

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 haveaffald kom-

posteres, beton knuses 
til vejfyld, og affald, der 
ikke kan genanvendes, 

deponeres.

driver 
kraftvarmeanlægget 
i Skanderborg, som 

producerer el og varme af 
det restaffald, som ikke 

kan genanvendes.



Brug f.eks. vores app til at bestille af -
hentning af storskrald. Læs mere om 
app'en på side 11 her i Værdibeviset.

Måske får dit storskrald nyt liv i 
Værdi centralen, som du kan læse 
mere om på side 4.

SORTERINGSVEJLEDNING renosyd.dk BESTIL AFHENTNING

DET TAGER VI MED

SanitetElektronik Jern og
metal

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, på vores app eller på telefon 8652 5211.

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

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

Sommerhuse i Odder Onsdag Torsdag 19 32 45

Ry Tirsdag Onsdag 11 16 20 24 33 37 42 46

Skanderborg Mandag Tirsdag 12 17 21 25 34 38 43 47

Hørning                 * i uge 22 køres der tirsdag og onsdag Mandag Tirsdag 13 18 22 26 35 39 44 48

Galten Mandag Tirsdag 11 16 20 24 33 37 42 46

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

Hårby

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, kan du få 

Renosyd til at hente det. 

Se i kalenderen, hvornår vi kommer i dit område 
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.

Med Renosyds app er du hele tiden opdateret på,  
hvornår vi henter storskrald. Se mere på side 11 

eller på renosyd.dk under mine  
affaldsordninger. 

BEMÆRK

*



KA’ DU 
SE VÆRDIEN?
Brosten til dit byggeprojekt?

Brædder og hjul til sæbekassen?
En cykel for en slik?

Find det hele og meget mere i  
Renosyds nye genbrugsbutik, 

Værdicentralen.

INVITATION TIL ÅBNING AF

VÆRDICENTRALEN
KOM OG GØR ET KUP
Lørdag den 21. marts 2015 kl. 10.00-15.00 
på Danmarksvej 11, Skanderborg


