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Forord

Baggrunden
for Affaldsplanen

Affaldsplan 2019-2022 godkendt af:
Renosyds bestyrelse d. 28. maj 2019.
Odder Byråd d. 24. juni 2019.
Skanderborg Byråd d. 26. juni 2019.

Finn Sander Jensen
Bestyrelsesformand

Hans Hammann
Næstformand

Annemette Fuglsang
Direktør for Renosyd

Med Affaldsplan 2019-2022
fortsætter Skanderborg og Odder
Kommuner samarbejdet med
Renosyd om at sætte nye mål for
affaldsområdet. Affaldsplanen
beskriver konkrete målsætninger
og indsatser om mindre affald
og mere genanvendelse, der er
retningen for de to kommuners
affaldshåndtering de næste fire
år.
Vi har fokus på at gøre affald til
værdi. Samtidig er ambitionen at
vende den nuværende udvikling,
hvor den samlede mængde husholdningsaffald stiger år for år.
Det er sund fornuft og et naturligt skridt i forlængelse af FN’s 17
Verdensmål, der sætter kurs mod
en mere bæredygtig udvikling for
både mennesker og vores jord.
Regeringen har i september
2018 formuleret en strategi for
cirkulær økonomi, der handler
om at gøre økonomisk vækst

bæredygtig. Når affald forebygges, produkter genbruges og
materialer genanvendes, er det
et skridt på vejen til at skabe en
mere cirkulær økonomi. Renosyd understøtter ambitionerne
om udvikling af den cirkulære
økonomi.
Renosyd vil sammen med
borgerne i Skanderborg og Odder
vise, at det er muligt både at
reducere affaldsmængden og
samtidig få mere værdi ud af
affaldet.
I tilblivelsen af affaldsplanen er
borgerne i Skanderborg og Odder
Kommuner blevet inddraget.
Borgernes input har bidraget til
udformningen af de indsatser
og løsninger i affaldsplanen, der
skal arbejdes med i de kommende år. Affaldsplan 2019-2022 er
godkendt af byrådene i Odder og
Skanderborg Kommuner.

Finn Sander Jensen

Hans Hammann

Annemette Fuglsang

FAKTA OM
RENOSYD

34.000

Antallet af husstande Renosyd
håndterer affald for

69.520

Så mange ton affald
indsamlede Renosyd fra
private husstande i 2017

44.060

Så mange ton af det
indsamlede affald i 2017
kunne genbruges eller
genanvendes
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MÅLSÆTNINGER

Økonomi, Miljø og Mennesker danner ramme for affaldsplanens indsatsområder, aktiviteter og prioriteringer. Renosyd arbejder for, at kunderne oplever god service og værdi for
pengene, at affaldsmængderne reduceres, og ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt.
Renosyd tager socialt ansvar og bidrager til lokale fællesskaber.
BUNDLINJE

ØKONOMI

MILJØ

MENNESKER

Interessent

Kunderne har forventninger om pris og
service

Samfundet har
forventninger ift.
miljø og klima udtrykt
gennem europæiske
og nationale strategier og målsætninger

Byrådene har
forventninger om,
at Renosyd tager
socialt ansvar og
bidrager til lokale
fællesskaber

Succeskriterie

Renosyd arbejder
for, at kunderne
oplever værdi for
pengene

Renosyd arbejder
for, at kunderne
oplever god service

Renosyd arbejder for,
at affaldsmængderne
reduceres, og ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt

Renosyd tager
socialt ansvar og
bidrager til lokale
fællesskaber

Målsætninger

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

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

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

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

Mere til genanvendelse og genbrug
65% af det indsamlede husholdningsaffald genbruges eller
genanvendes inden
2022

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

Høj tilfredshed med
genbrugspladser
90% af Renosyds
kunder er overvejende tilfredse med
genbrugspladsernes
tilgængelighed og
vejledning
Høj tilfredshed
med ydelserne
90% af kunderne er
overvejende tilfredse med Renosyds
ydelser

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

• Indsamling af tekstil
til genanvendelse
øges til 5 kg pr. borger
i 2022
• Indsamling af affald
til genbrug øges til 10
kg pr. borger i 2022
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Styrkede
fællesskaber
Renosyd er
proaktiv, synlig og
faciliterer bæredygtige lokale projekter
og fællesskaber

Smid det væk VIDERE
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Vi skal lave mindre
affald og sortere bedre
AFFALDSINDSAMLING

AFFALDSBEHANDLING
VÆRDI
CENTRALEN

GENBRUGSPLADS

FOREBYGGELSE

GENBRUG
GENANVENDELSE
ENERGI
DEPONI

AFFALDSCENTER

AFFALDSENERGIANLÆG

DEPONI

Danmark har en kedelig rekord som et af de lande i verden med mest affald
pr. borger. Det er vi nødt til at sætte en stopper for. Vi skal også sortere vores
affald bedre og genbruge endnu mere.

D

materiale eller et produkt bliver til affald.
anmark er et af de lande i verden,
Det indebærer altså at undgå, at noget
der producerer mest affald pr. indoverhovedet bliver til affald.
bygger. Det hænger sammen med
Målsætningen er at knække kurven, så
et stort forbrug af råvarer og ressourcer,
den fortsatte vækst i affaldsmængden
der placerer Danmark i top fem af miljøpr. borger standses. Den
og klimabelastende
skal realiseres gennem
nationer i verden. Det
kommunikation og samkræver både ressourDen samlede mængde
arbejde med borgere, virkcer at producere ting
husholdningsaffald skal
somheder og kommunale
og at indsamle og
reduceres med 1% om året
institutioner om bæredygbehandle dem, når de
de næste 4 år - fra ca. 835 kg
tigt forbrug.
er blevet til affald.
pr. borger pr. år til ca. 800 kg
Affaldsforebyggelse er
For at gøre afpr. borger pr. år (svarende til
en del af motivationen
faldsmængderne
2012-niveau)
for flere af de planlagte
mindre er det nødindsatser i Affaldsplan
vendigt at sætte ind
2019-2022.
på flere fronter. I den
kommende planperiode vil Skanderborg
Vi skal sortere bedre
og Odder Kommuner i samarbejde med
Renosyd derfor gøre en særlig indsats for Det går godt med affaldssorteringen.
at forebygge affald. Den samlede mæng- Men vi skal blive endnu bedre. I det rest
de husholdningsaffald skal reduceres
affald, som ender i vores skraldespande,
er der stadig værdifulde ressourcer, der
med 1% om året de næste 4 år - fra ca.
kan genanvendes. Udover at forhindre
835 kg pr. borger pr. år til ca. 800 kg pr.
at noget bliver til affald, skal vi først og
borger pr. år (svarende til 2012-niveau).
fremmest genbruge og genanvende affald til produktion af nye varer. Nederst i
Kurven skal knækkes
affaldshierarkiet er energiudnyttelse ved
Affaldsforebyggelse er af EU defineret
forbrænding og deponering.
som foranstaltninger, der tages, før et
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DESIGN OG
PRODUKTION

FORBRUG

GENBRUG

CIRKULÆR
ØKONOMI
Cirkulær økonomi
bryder med idéen
om en lineær
værdikæde, hvor
produktet starter
som råvare og
ender som affald.
Det handler om,
at produktet
eller dets materialer skal forblive
i det økonomiske
kredsløb så længe
som muligt. På
den måde sparer
vi på både ressourcer og penge.

Vi producerer mere og mere affald.
Vi er allerede gode til at sortere,
men vi skal blive endnu bedre til at
smide det videre, ikke væk!
Annemette Fuglsang, direktør for Renosyd

Husholdningsaffald indsamlet af Renosyd
i 2017, og prognose for 2022 og 2030
Indsamlet affald

Andel af indsamlet affald
til genbrug/genanvendelse

80.000 ton

60.000 ton

69.520 ton

69.520

ton
affald fra husholdninger
i Skanderborg og
Odder Kommuner

65.000 ton

74.041 ton

I 2017

indsamlede Renosyd

70.000 ton

79.693 ton

75.000 ton

55.000 ton

50.000 ton

ton,
indsamlet til
genanvendelse/genbrug*

35.000 ton

*Genanvendelse: 43.545 ton.
Genbrug: 515 ton

30.000 ton

47.830 ton (64,6 %)

44.060

40.000 ton

44.060 ton (63,4 %)

Ud af den samlede
mængde affald blev

53.235 ton (66,8 %)

45.000 ton

25.000 ton

GENBRUG OG GENANVENDELSE
HVAD ER FORSKELLEN?

20.000 ton

Genbrug er...

15.000 ton

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

Genanvendelse er ...

når ressourcen behandles og omdannes til et
nyt produkt. Eksempelvis kan engangsplastikflasker smeltes
om til nye flasker, og
bogen omdannes til
nye papirprodukter i en
papirmølle.

10.000 ton

5.000 ton

2017

2022

2030
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Økonomiske
og sociale
målsætninger
Renosyds primære kunder er borgere og offentlige og private virksomheder i Odder og
Skanderborg Kommuner. Det er kunderne, som genererer affald. Derfor ligger fundamentet
for en tilfredsstillende affaldshåndtering her, ligesom det også er kunderne, der i sidste ende
skal betale for den samlede affaldshåndtering
ØKONOMI OG SERVICE
Det er kunderne, der foretager den indledende
sortering af affaldet. Renosyd arbejder derfor ud
fra en overbevisning om, at affaldshåndteringen
sker i et samarbejde med kunderne. Og derfor er
det afgørende, at de er motiverede til at deltage
aktivt i affaldsindsamlingen. Renosyd fokuserer
hele tiden på at levere serviceydelser, som opfylder kundernes behov.
Målsætningerne omfatter et overordnet økonomisk mål, der skal sikre, at der bliver skabt en
fornuftig balance mellem pris og service.

MÅLSÆTNINGER
INDEN FOR ØKONOMI
OG SERVICE
• Prisen for en ”standard-affaldsløsning”
skal holdes konstant de næste 4 år
• Der skal leveres 99,9% rettidighed ift.
tømning af affaldsbeholdere
• Der skal opnås mindst 90% kundetilfredshed med genbrugspladserne og Renosyds
ydelser

MENNESKER I FOKUS
Affaldet begynder sin rejse ude hos borgerne. De
er helt centrale for at nå de overordnede mål om
mere genbrug og genanvendelse. Det er et fælles
anliggende, hvordan vores ressourcer bruges
bedst muligt. Derfor er det afgørende at finde
frem til de bedste affaldsløsninger i samarbejde
med brugerne, da det øger sandsynligheden for
at lave de mest effektive løsninger. Tilmed kan
samarbejdet give løsningerne et stærkere og mere
holdbart fundament at stå på.
Målsætningerne, som omhandler mennesker,
er kvalitative. Det handler om at skabe værdi –
ikke kun i tal, der kan måles, men også gennem
oplevelser og involvering via kommunikation og
samarbejde.

MÅLSÆTNINGER MED
MENNESKER I FOKUS
• Sammensætningen af medarbejdere i
Renosyd er et spejl af samfundet, og andelen af ansatte med særlige arbejdsvilkår
er større end i samfundet i øvrigt
• Gennem ’den gode historie’ udbredes
kendskabet til Renosyd, hvilket også kan
være afsæt til at påvirke holdninger og
adfærd
• Renosyd er proaktiv, synlig og faciliterer
bæredygtige lokale projekter og fællesskaber
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Genanvendelse og
sortering af plast

I

planperioden er målet at forøge sorteringen af genanvendeligt plast til 15 kg pr. borger.
Samtidig skal det sikres, at
den indsamlede plastik i størst
muligt omfang genanvendes til
fornyet produktion, og at borgerne opnår en forståelse for, at
det nytter at sortere plastaffald,
og gør det korrekt.
I 2017 indsamlede Renosyd 8,1
kg plastik til genanvendelse
pr. borger. Omkring 3 kg blev
indsamlet gennem husstands
indsamling af emballage og
ca. 5 kg som plastfraktioner på
genbrugspladserne.

I Skanderborg og Odder Kommuner indsamler Renosyd
plastikaffald i forskellige
fraktioner. Husstandsindsamlingen af emballage omfatter
hårde plastemballager, og hård
og blød plastik indsamles på
Renosyds genbrugspladser i p.t.
5 genanvendelige fraktioner.
Der et et betydeligt potentiale
for at indsamle mere plastik
sorteret i husstandene. Desuden ser vi en mulighed for at
øge sorteringen på genbrugspladserne, hvor en betydelig
mængde plastik ender i brændbart affald.

Målet skal realiseres ved:
• en målrettet indsats for udsortering af plastik fra restaffaldet
til den eksisterende emballagebeholder og evt. storskrald
• fokuseret, daglig vejledning på
genbrugspladser
• fortsat og målrettet kommunikation om genanvendelse
af plastik og andre affalds
fraktioner
• at formulere en konkret målsætning for den enkelte person.
Renosyd vil kommunikere, at
hver enkelt borger skal aflevere
15 kg plastik til genanvendelse

Kommunale institutioner og
virksomheder skal også sortere

D

e kommunale institutioner og virksomheder
skal være foregangsbillede indenfor affaldssortering. De skal gå forrest, fordi de genererer
store mængder affald, og fordi der skal være overensstemmelse mellem borgernes sortering derhjemme og på arbejdspladsen, i skolen eller daginstitutionen. Fokus på genanvendelse og genbrug skal på
den måde skærpes.
Som borger skal man i de kommunale institutioner
og virksomheder møde muligheden for at sortere
- mindst lige så meget som derhjemme. Det skal
understøtte ressourcebevidstheden og styrke adfærden hos borgerne omkring affaldssortering.
De kommunale institutioner og virksomheder skal
som minimum sortere i de samme fraktioner som de
private husholdninger; emballage (glas, metal, hård
plast), papir/pap og restaffald (dagrenovation).

10
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Alle skal med på vognen, og derfor fokuserer indsatsen på de institutioner/virksomheder, som ikke
allerede er i gang.
Også erhvervsvirksomhederne er forpligtede til at
sortere affald. Ressourcerne i erhvervsaffaldet skal
udnyttes bedre. Den enkelte virksomhed skal selv
organisere sortering og indgå aftaler med private
affaldsindsamlere om afhentning og afsætning af
deres affald.
Skanderborg og Odder Kommuner ønsker i samarbejde med Renosyd at skabe bedre rammer for
at understøtte det lokale erhvervslivs ønsker om
cirkulær økonomi og bæredygtighed.
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Genbrug er mere
end genbrugstøj

E

t afgørende element i vores bestræbelser på
at sætte et mindre klimaaftryk er genbrug. Vi
skal genbruge langt flere af de materialer, der
i dag bliver smidt ud. Det gør vi ved at bibeholde de
enkelte materialers funktion så længe som muligt.
I 2017 blev der i Odder og Skanderborg Kommuner
udsorteret 6 kg affald til genbrug pr. borger. Vores
målsætning er, at genbruget i 2022 er øget til 10 kg
pr. borger.
Vi vil have særligt fokus på mere genbrug af elektronik og byggeaffald, da undersøgelser viser, at der
med en mindre indsats kan genbruges langt flere
elektronikprodukter og byggematerialer, end det er
tilfældet i dag.
Gevinster ved at genbruge elektronik
Elektronik er et problem for miljøet. Det gælder, når
det bliver til affald, men det gælder også produktionen af elektronik, som kræver store mængder olie,
metal, sjældne grundstoffer og energi. Derfor er der

store miljømæssige gevinster ved at genbruge elektronik. Heldigvis viser tal fra Syddansk Universitet,
at hvert fjerde af de indleverede elektronikprodukter
kan genbruges. Derudover vurderes det, at op til
50% af de resterende produkter kan repareres. Det
er typisk brødristere, føntørrere, strygejern eller hårde hvidevarer. Vi vil frem mod 2022 øge mængden af
elektroniske produkter, som genbruges.
Bedre sortering af byggematerialer
Byggematerialer bliver det andet fokusområde. I dag
forbrændes alt for mange byggematerialer i stedet
for at blive genbrugt. Derfor vil vi arbejde på at opnå
en bedre sortering af byggematerialerne, da mange
kan genbruges uden bearbejdning. Det gælder bl.a.
belægningssten, fliser, klinker, gulvbrædder, vinduer
og tagsten. Renosyd vil arbejde tæt sammen med
kommunerne om helt nye løsninger. Eksempelvis
undersøger vi muligheden for at etablere et ”lagerhotel” til byggematerialer fra nedrevne kommunale
bygninger, som kan bruges i fremtidige nybyggerier.

Genanvendelse
af organisk affald

De private husstande leverer hvert år
6.477 ton organisk
affald, som i dag
går til forbrænding.
Det er målsætningen, at 55% af
husholdningernes
madaffald skal genanvendes i 2025.
På længere sigt er
der mulighed for at
genanvende op
til 80%.
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D

et organiske affald er vurderet
til at udgøre 40% af restaffaldet
fra private husstande i Renosyds
område, svarende til 6.477 ton, som i
dag udnyttes til fjernvarme. Med organisk affald menes rester af fødevarer
såsom kød, pålæg, mælkeprodukter,
fisk, frugt, grøntsager og skræller,
brød- og kagerester, kaffegrums og
-filtre, æggeskaller mv.
Det er nødvendigt at udsortere det
organiske affald fra restaffaldet, hvis
målet om genanvendelse af 50% af
husholdningsaffaldet fra 2022 skal
nås. På denne baggrund skal borgerne

Smid det væk VIDERE / Affaldsplan 2019-2022

i Skanderborg og Odder Kommuner
indenfor en kort årrække begynde at
udsortere organisk affald derhjemme.
Det er ikke kun genanvendelsesmål, der
er afgørende, når det gælder organisk affald. Det er også vigtigt, at det
indsamlede organiske affald anvendes
på en måde, der giver god mening for
miljøet. Det skal vi undersøge nærmere. Vi opstarter bl.a. et pilotprojekt med
udsortering af organisk affald i kommunale institutioner for at blive klogere
på, hvordan det organiske affald bedst
sorteres, indsamles og behandles.
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AFFALDSSORTERING I
KOMMUNALE INSTITUTIONER OG
VIRKSOMHEDER

Børn og unge som affaldsambassadører
• Involvering gennem affaldssortering og
cirkulær økonomi på skoleskemaet

Kommunale institutioner og virksomheder
skal sortere
• Emballage, papir og pap
• Pilotprojekt med sortering af
organisk affald
• Netværk og vidensdeling mellem
institutioner

SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER
OM ERHVERVSAFFALD

Smid det væk VIDERE / Affaldsplan 2019-2022

Bedre udnyttelse af ressourcer
i erhvervsaffaldet
• Dialog, rådgivning og samarbejde mellem
virksomheder, kommunerne og Renosyd
• Facilitering af netværk mellem virksomheder

Læs hele
affaldsplanen på
renosydaffaldsplan.dk

AFFALDSINDSAMLING
DRIFT OG SERVICE

FLERE RESSOURCER
UD AF AFFALDET

VI ER FÆLLES OM
LØSNINGEN

Optimering af ordninger
• Haveaffald, husstandsindsamling
• Storskrald, husstandsindsamling
• Storskrald, boligforeninger
• Miljøstationer
• Asbestindsamling

Mere genanvendelse og mindre
affald til forbrænding
• Tekstiler til genanvendelse
• Udsortering af organisk affald
• Øget indsamling af plast

Kommunikation
• Ensartet affaldssortering i
Danmark
• Affaldssortering giver mening,
fortalt gennem den gode
historie
• Inspiration til indendørs
affaldssorteringsløsninger

Service
• Måling af kundetilfredshed
• Data som serviceinformation
• Personlig affaldsdata til kundeinvolvering
• Kundetilpassede fællesløsninger
i f.eks. boligforeninger eller sommerhusområder
• Gebyrstruktur, der giver incitamenter til sortering
Virksomheder på genbrugspladser
• Dialog med virksomheder om
affaldshåndtering og - sortering

Mere genbrug gennem bedre
udsortering af affald på
genbrugspladsen
• Elektronik
• Byggematerialer
Mere genbrug gennem
levetidsforlængelse
• Reparationsværksteder
Bedre håndtering og
udnyttelse af jord
• Udnyttelse af jord lokalt
i egne kommuner

Samarbejder og fællesskaber
• Opstart af brugerpaneler
• Samarbejde med lokale
affaldsambassadører, f.eks.
frivillige organisationer, lokalråd
og viceværter i boligforeninger
Affaldssortering i det offentlige
rum og ved events
• Udvikling af sorteringsløsninger
i samarbejde mellem Renosyd
og kommunerne
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Læs hele
affaldsplanen på
renosydaffaldsplan.dk

VORES FÆLLES OPGAVE
Vi skal knække kurven med de voksende
mængder af husholdningsaffald
Vi skal være fælles om at finde de gode løsninger,
så vores ressourcer bruges bedst muligt

DET SKAL DU GØRE
Hver borger skal reducere mængden af
husholdningsaffald med 1% om året de næste 4
år - fra ca. 835 kg pr. borger pr. år til ca. 800 kg pr.
borger pr. år (svarende til 2012-niveau)
Hver borger skal sortere 15 kg plastik
fra til genanvendelse
– det er 7 kg mere end i dag
Hver borger skal give 10 kg til genbrug
– det er 4 kg mere end i dag
Hver borger skal sortere 5 kg tekstiler
fra til genanvendelse

VI LOVER DIG, AT…
Prisen for en ”standard-affaldsløsning”
skal holdes konstant de næste 4 år
Der skal leveres 99,9% rettidighed
ift. tømning af affaldsbeholdere
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