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1 Forord
Udfordringerne med de stigende affaldsmængder er også vores virkelighed i 2021. Derfor er Renosyds
nye strategi og ejerpolitik præget af et særligt fokus på, hvordan vi producerer mindre affald og skaber
de bedste rammer for endnu mere genanvendelse og genbrug.

Efter en årrække med stigende affaldsmængder satte Renosyd i 2017 en ambitiøs målsætning om at
knække kurven og reducere affaldsmængderne med 1% hvert år. Men de 835 kg, hver borger

producerede i 2017, er siden kun steget yderligere og var i 2021 876 kg. Det er derfor mere relevant end
nogensinde, at Renosyd har modtaget EU-midler til et stort Beyond Waste-projekt, hvor vi fra 20222025 skal arbejde med affaldsforebyggelse og adfærd.

I 2021 har Renosyd sat en ny Værdipark på kortet, denne gang i Ry. Vi tror på, at der er værdi i alt det,

der kasseres og smides ud, når bare vi hjælpes ad med at sortere, indsamle og behandle det rigtigt. I en
Værdipark smider vi derfor ikke noget ud – vi smider det videre. Ligeledes er Værdicentralen Odder,
Renosyds nyeste genbrugsbutik, etableret for at sikre flere værdier til genbrug.

Vi har i 2021 arbejdet på en sammenlægning af vores affaldsenergianlæg i Skanderborg med Aarhus’
affaldsenergianlæg i Lisbjerg. På den måde sikrer vi balance i de østjyske affaldsmængder og

forbrændingskapaciteten og imødekommer samtidig det politiske ønske om at reducere import af affald
til forbrænding. Sammenlægningen forventes gennemført ultimo 2022.
Fra 2024 skal vores kunder sortere lidt mere end de gør i dag, noget som vi ved, at flere kunder har
efterspurgt i længere tid. Vi har indgået et strategisk samarbejde med Kredsløb, Favrskov Forsyning og
Reno Djurs om at indføre den nye sortering, så vi nu har fælles udbud og kommunikation til 560.000
østjyske kunder. Vi har en tro på, at den nye indsamlingsordning vil bringe snakken om affald og
ressourcer helt ind i stuerne, og vi glæder os til at tage del i samtalen.

Regnskabstal, affaldsstatistik og miljødata finder du bagerst i årsrapporten - god læselyst!

Kresten Bjerre

Jesper Arbo Frederiksen

Annemette Fuglsang

Bestyrelsesformand

Næstformand

Direktør
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2 Forretning og målsætninger
2.1 Affald i en politisk virkelighed
I juni 2020 indgik den danske regering med et bredt flertal i Folketinget en politisk aftale: En klimaplan
for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Visionen er, at affaldsindsamlingen blandt andet skal

omfatte mere sortering og strømlines i hele landet. På tværs af kommunegrænser betyder det krav til

kommunerne om husstandsindsamling af ti forskellige slags affald: mad, papir, pap, metal, glas, plast,
tekstilaffald, drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.
Renosyd besluttede i 2020 at samarbejde med Favrskov Forsyning, Kredsløb og Reno Djurs om
strømliningen af affaldsindsamlingen ved husstandene og for derved at opnå stordriftsfordele og

ensretning til fordel for de tilsammen 560.000 østjyske kunder. Aktiviteterne er i fuld gang med indkøb
af beholdere, indgåelse af aftaler med private aktører om indsamling af affaldet og med andre om

efterfølgende behandling af det indsamlede affald. Den nye husstandsindsamling af ti typer affald ude
hos kunderne i Skanderborg og Odder træder i kraft i starten af 2024.

Folketingets klimaplan indeholder også et initiativ for at reducere omfanget af affaldsforbrænding og

import af affald til forbrænding. Der er et politisk ønske om, at den samlede kapacitet til forbrænding af
affald i Danmark reduceres med 30% i 2030 set i forhold til i dag. Netop nu er der forhandlinger i
Folketinget om de nye rammevilkår, som forventes vedtaget ultimo 2022.

Renosyd har derfor sammen med Kredsløb besluttet at sammenlægge affaldsenergianlæggene i
Skanderborg og Aarhus i et fælles selskab. Anlæggene arbejder allerede sammen om at levere

fjernvarme til Varmeplan Aarhus, som sikrer, at affaldsenergien, der produceres på Renosyds anlæg i
Skanderborg, kan afsættes året rundt. Et fælles selskab kan også fremover sikre balance i Østjylland
mellem affaldsmængder og forbrændingskapacitet og opfylder dermed de politiske ønske om at

reducere import af affald til forbrænding. Sammenlægningen forventes gennemført ultimo 2022.
Miljøministeriet udsendte i juli 2021 ”Handlingsplan for cirkulær økonomi. National plan for forebyggelse
og håndtering af affald for 2020-2032”. På basis af denne plan skal kommunerne udarbejde kommunale
affaldsplaner. Renosyd igangsatte i slutningen af 2021, i samarbejde med ejerkommunerne,
udarbejdelsen af en ny Affaldsplan for Skanderborg og Odder, der skal gælde fra 2023.

Der er en klar retning i Folketingets Klimaplan, der peger i retning af, at det private arbejdsmarked skal
overtage affaldsbehandlingen fra kommunerne. Konkret er det en del af den politiske aftale, at

kommunerne i løbet af de kommende fem år skal afvilke de kommunale behandlingsanlæg. For

Renosyd betyder det, at det affald, der modtages og behandles på Affaldscenter Skårup, fremadrettet

sendes til behandling hos eksterne aktører. Deponeringsbekendtgørelsen fastlægger, at der heller ikke
må deponeres affald i Skårup efter 2022, hvorfor der er iværksat en afviklingsplan af Affaldscenter
Skårup.

Folketingets Klimaplan sætter også fokus på samarbejdet mellem affaldsselskaber og frivillige

organisationer (fx genbrugsbutikker) med det mål at fordoble mængden, der går til genbrug frem mod
2027. Der er fokus på en indsats for bedre organisering mellem genbrugspladser og organisationer,

bedre dokumentation af hvor meget der går til genbrug samt mere viden hos befolkningen om, hvad der
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er godt affald og dermed kan genbruges. Renosyd har over de seneste fem år etableret en

velfungerende samarbejdsmodel med de frivillige organisationer, som medvirker til at mange frivillige
organisationer i Odder og Skanderborg Kommuner løbende får de mængder varer til salg i deres
genbrugsbutikker, på loppemarkeder osv., som de med frivillige kan overkomme.

Renosyds ejerpolitik blev i efteråret 2021 opdateret med afsæt i den politiske virkelighed, og

ejerpolitikken markerer et begyndende skifte, hvor Renosyd som affaldsselskab ikke kun skal varetage

affaldshåndteringen, men også i endnu højere grad skal arbejde for det, der er det optimale, nemlig at vi
producerer mindre affald. Ressourceknaphed og målet om at reducere CO2-udledningerne markant gør
det tvingende nødvendigt, at den støt stigende kurve over affaldsmængder bliver knækket!
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2.2 Ejerpolitik og strategiplan
Byrådenes vision er, at Renosyd bidrager til opfyldelsen af FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling,
og at Renosyd understøtter udviklingen af en cirkulær økonomi. Byrådene ønsker, at bæredygtigheden i
Renosyds aktiviteter skabes ved en balanceret indsats på økonomiske, miljømæssige samt lokale og
sociale forhold.
Renosyds kerneopgaver skal udvikles sammen med borgerne, så borgerne oplever, at de er en del af
værdikæden. Udviklingen fra traditionel driftsorganisation til en forretningsorienteret virksomhed skal
fortsætte, så Renosyd kan stå stærkt i et fremtidigt konkurrenceudsat marked.
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Ejerpolitikken for Renosyd afspejler en tredobbelt bundlinje, hvor der skal skabes balance mellem
potentielt modsatrettede indsatser i forhold til Pris og service, Miljø og klima og Mennesker og
fællesskaber.
Hver af de tre bundlinjer repræsenterer forskellige interessenter og perspektiver på den værdiskabelse,
vi laver i Renosyd:

PRIS OG SERVICE
Renosyd arbejder for,
at kunderne oplever
god service og værdi for pengene

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

MENNESKER OG FÆLLESSKABER
Renosyd tager socialt
ansvar og bidrager til
lokale fællesskaber

Pris og service handler i sidste ende om varetagelse af kundernes interesse, idet det er kunderne, der

skal betale regningen og dermed også for de valg, der træffes for at skabe bedre service, mere miljø og
sociale gevinster.
Miljø og klima handler i et affaldsselskab om udnyttelse af de ressourcer, der er i affaldet. Ressourcerne
kan i mange tilfælde udnyttes – det er ikke en ny tankegang, men er blevet populært med udtrykket
cirkulær økonomi. Når ressourcer udnyttes, er det i høj grad hele samfundets interesser, der skal

varetages, idet mange ressourcer er begrænsede og ganske enkelt vil forsvinde med tiden, hvis de ikke
fastholdes i et cirkulært kredsløb. Optimal ressourceudnyttelse vil også oftest være økonomisk optimalt
i et samfundsperspektiv.

Mennesker og fællesskaber har et mere lokalpolitisk
perspektiv, som handler om at skabe værdier i det
lokale samfund. Det kan være i arbejdet med at

understøtte lokale fællesskaber eller som bidrag til at
skabe et velfungerende lokalt arbejdsmarked

gennem hjælp til mennesker, der har brug for at blive
hjulpet i gang igen eller for at finde den rette plads.
Inden for hver af de tre bundlinjer er der opstillet
konkrete målsætninger, som sætter retning og

perspektiv på indsatser og fungerer som pejlemærker
i den daglige styring af aktiviteter i planlægning og
drift.

Flere af disse målsætninger indgår i årsrapportens
gennemgang af året, der gik (afsnit 3 til 6).
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2.3 Om Renosyd
Renosyd er et interessentskab (I/S) ejet af Skanderborg og Odder Kommuner, der tilsammen har godt
87.000 indbyggere ved udgangen af 2021. Renosyd varetager indsamling, sortering og bearbejdning

samt afsætning af affald for kommunernes ca. 36.000 husstande, ca. 2.600 sommerhuse og ca. 3.000
erhvervsvirksomheder.

RENOSYD INDSAMLER, MODTAGER OG RESSOURCEOPTIMERER ÅRLIGT CA. 125.000 TON AFFALD
Renosyd skelner overordnet mellem affaldsindsamling og affaldsbehandling, som begge er
kerneaktiviteter i virksomheden som vist i vores forretningsmodel nedenfor.
Affaldsindsamlingen skal sikre effektiv indsamling af affaldet fra private husstande, offentlige
institutioner og virksomheder. Affaldsbehandlingen skal sikre, at ressourcer i affaldet udnyttes bedst
muligt, og at eventuelle skadelige miljøpåvirkninger mindskes mest muligt.

Ressourceudnyttelsen afspejles i affaldshierarkiet, der er én af grundstenene i både dansk og europæisk
miljølovgivning og helt central for Renosyds forretning. Affaldshierarkiet, formet som en omvendt

pyramide i centrum af Renosyds forretningsmodel, illustrerer, hvordan affaldsindsamling og -behandling
tilrettelægges og prioriteres (se nedenfor).

Vi skal først og fremmest udnytte affaldet til genbrug (når muligt). Dernæst til genanvendelse (affaldet
udnyttes til fornyet produktion), til energiudnyttelse (energiudnyttelse ved forbrænding) eller som sidste
udvej, og kun hvis der ikke kan ske en udnyttelse af ressourcer i affaldet, til deponering. Prioriteringen af
tiltag/behandling skal følges, medmindre det i særlige tilfælde kan påvises, at en anden rækkefølge er
bedre for miljøet set ud fra en livscyklusbetragtning.
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3 Renosyd og kunderne
Som beskrevet ovenfor arbejder Renosyd ud fra en tredobbelt bundlinje, hvor bundlinjen for økonomi har
som overordnet succeskriterie, at kunderne skal ”opleve værdi for pengene”. Med andre ord skal

kunderne opleve en fornuftig balance mellem det, de skal betale for affaldshåndtering og den service, de
oplever i forbindelse med affaldshåndteringen. De konkrete målsætninger inden for denne bundlinje

handler således både om, hvad kunderne betaler, og hvad kunderne oplever i samarbejdet med Renosyd.

Foto: Hos Renosyd vægter vi kundeservice og dialog højt. De ansatte på genbrugspladsen hedder eksempelvis genbrugsvejledere.
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3.1 Mere for de samme penge
Renosyd skal tilrettelægge affaldsindsamling samt behandling og samtidig balancere omkostninger til
drift og service med nye indsatser, der sikrer udnyttelsen af ressourcerne i affaldet.

Der er omkostninger forbundet med at indsamle og behandle affald, men det er vigtigt at sikre et
højt serviceniveau over for kunderne. Renosyd har derfor prioriteret udvidelse af åbningstider på
genbrugspladserne, etablering af moderne genbrugspladser, nem adgang til information via

selvbetjeningen på renosyd.dk, samt uddannelse af personale, der kan vejlede kunderne til gavn
for både dem og genbrugsprocenten.

Figur 3.1: I 2020 ændrede vi gebyrstrukturen: Genanvendelsesgebyret inkluderer afhentning af papir- og pap samt emballage.

VI FASTHOLDER PRISEN PÅ EN STANDARDLØSNING
Renosyd har en målsætning om, at en privat husstand med en standardløsning skal være sikret samme
pris uanset pris- og lønudvikling, stigende omkostninger samt omkostninger til prioriterede

indsatsområder. For at kunne realisere målsætningen skal der skabes konstant optimering og

effektivitetsforbedring. Det er lykkedes Renosyd at fastholde prisniveauet de sidste ti år, og det
videreføres også i 2022.
Det østjyske samarbejde i forbindelse med husstandsindsamlingen, der gælder fra 2024 for Renosyds
kunder, vil betyde stordriftsfordele og standardisering, som også bidrager til en effektiv indsamling og

håndtering af affaldet. Folketinget har ved Klimaplanens vedtagelse i 2020 meldt ud, at indsamlingen af
de nye fraktioner ikke vil medføre højere priser for de private husstandes affaldshåndtering.
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Renosyd har – ligesom alle andre affaldsselskaber – i flere omgange redegjort for, at den politiske
målsætning ikke kan opfyldes. Der vil være en betydelig forøgelse af omkostninger til materiel,
indsamling og behandling af affaldet, når det skal opdeles i ti fraktioner, der alle indsamles ved

husstandene. For Renosyd betyder det nye affaldssystem indkøb af 90.000 nye affaldsbeholdere og
30.000 mindre kasser til indsamling af farligt affald. Desuden vil der, selvom der er tre beholdere som i
dag, fremover blive flere tømninger ved den enkelte husstand. Endelig stiger prisen pr. tømning, da

beholderne fremover bliver lidt større, og fordi det er beholdere med to rum. Derfor vil omkostningerne
stige betydeligt, og det vil betyde højere priser for kunderne. Renosyd forventer indtil videre en stigning
på ca. 1000 kroner om året på en standardløsning, som fremover vil omfatte tre beholdere og en ”rød
kasse”, der indsamles farligt affald i.
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3.2 Hvordan går det med at sortere?
Renosyd opkrævede for første gang i 2020 kunderne efter den nye gebyrstruktur, hvor bl.a. papir- og
papbeholderen blev inkluderet i det samlede genanvendelsesgebyr. Den nye gebyrstruktur havde til
formål at styrke incitamentet til mere genanvendelse og mindre restaffald. Det resulterede i 2.744

bestillinger på en papir- og papbeholder i 2020 og yderligere 1.437 i 2021. Heraf er rundt regnet 3.000
helt nye kunder, mens de resterende er udskiftninger. Det betyder mere indsamlet papir og pap og

mindre restaffald – og dertil, at flere kunder har fået tre beholdere, som vil være standard med den nye
affaldsordning primo 2024.

Figur 3.2: Bruttotilgang af ny beholdere, der er kørt ud til kunderne.

Det er muligt for den enkelte husstand at få større beholdere til genanvendelse (emballage og

papir/pap), uden at det koster ekstra. Således kan den enkelte husstand opnå en gevinst, da mere
sortering betyder, at husstanden kan nøjes med en mindre beholder til restaffald og derved spare penge.
Mere end 80% af husstandene i Skanderborg og Odder Kommuner har på grund af fordelene i den

nuværende gebyrstruktur allerede tre affaldsbeholdere og er dermed godt forberedte på fremtiden. For
med den nye husstandsindsamling vil alle skulle sortere yderligere 4-5 typer affald sammenlignet med i
dag og have tre beholdere i indkørslen.
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REGNINGEN SIGER DET, SOM DET ER
Når Renosyd dagligt tømmer 6.000 beholdere, er effektiv drift et vigtigt fokusområde. Standardisering

er i den forbindelse et nøgleord. Derfor er det også vigtigt at gøre kunderne opmærksomme på, at der er
omkostninger forbundet med forskellige tilvalg.
Alle Renosyds kunder kan på deres faktura læse præcis, hvad der betales for i den enkelte husstand.
Tilvalg er naturligvis kundens, men denne gennemsigtighed skal være udtryk for et bevidst tilvalg og ikke
skyldes, at omkostningerne har været nærmest usynlige.

Renosyds målsætning er opfyldt, når tilvalget er bevidst. I 2024 vil Renosyd i forbindelse med den nye
indsamling ude hos kunderne ligeledes have fokus på en standardløsning.

BORGERPANELET SIGER OM MERE SORTERING I 2024
Renosyds kerneopgaver understøtter bæredygtighed og cirkulær økonomi i lokale fællesskaber. Som en
del af strategien ’Fra affald til værdi’ er en tæt dialog med omverdenen afgørende. Et borgerpanel er en

integreret del i et affaldsplansprojekt, der handler om at samarbejde med lokale affaldsambassadører.
Renosyd skal jf. ejerpolitiken udvikle sine kerneområder sammen med borgerne, så borgerne oplever, at
de er en afgørende del af værdikæden. Borgerne og virksomhederne producerer og sorterer affaldet, og
de er derfor også en vigtig del af løsningen. Hverken kommunerne eller Renosyd kan skabe den
bæredygtige udvikling alene.

Renosyd etablerede et borgerpanel i foråret 2020, som 486 personer viste opbakning til. Ved udgangen
af 2021 var 341 engagerede kunder tilmeldt panelet, og udvalgte grupperinger er blandt andet blevet

inviteret til at give deres input til, hvilke udfordringer og fordele der er ved den nye husstandsindsamling,
som rulles ud i 2024. Vi modtog 266 besvarelser, og rundspørgen viste, at godt 30% af kunderne i dag
sorterer den bløde plast fra. Den kan afleveres på vores fem genbrugspladser, men mange har stadig

ikke taget ordningen til sig. I 2024 bliver det dog mere enkelt, da vi skal indsamle både hård og blød plast
i samme rum i en beholder. Man behøver altså ikke længere køre på genbrugspladsen, når den nye
ordning træder i kraft.

Foto: Piktogrammerne i brug på skilte i den nye Værdipark i Ry.
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3.3 Nationale piktogrammer – find dem på genbrugspladsen
Det fælles piktogramsystem består af en række symboler, der bruges i forbindelse med affaldssortering.
Systemet er udviklet af Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen, og det skal gøre det lettere for

borgere og virksomheder at sortere affald. Formålet er, at vi fremover vil møde det samme piktogram
eller affaldsikon for en given type affald, ligegyldigt hvor i landet vi skal af med affaldet.

Renosyd bruger allerede affaldsikonerne som klistermærker på alle nye affaldsbeholdere, der køres ud,
og de kan også spottes på Renosyds fem genbrugspladser.
De nationale symboler fremgår desuden på diverse

sorteringsvejledninger, og de kommunale institutioner
har mødt dem i forbindelse med nye beholdere både

indendørs og udendørs. I 2024 vil kunderne særligt blive
introduceret til affaldsikonerne, når Renosyd ruller den
nye husstandsindsamling ud. Alle beholdere benytter

nemlig de nationale piktogrammer, og de vil ligeledes
fremgå i alt informationsmateriale.

Foto: En snak om hvad der skal i småt brændbart, og hvorfor denne fraktion er så svær for kunderne.
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3.4 Mere fokus på mindre affald
Renosyd vil i 2022 og de følgende år intensivere fokus på at minimere affaldsmængderne og

mulighederne for at præge affaldsproduktionen i husholdningerne. Blandt andet gennem det store EU
Life-projekt, hvor Renosyd skal arbejde med adfærd og affaldsforebyggelse.

I alt 40 offentlige og private partnere bidrager med projekter ind i det store fælles, danske LIFE IP-

projekt, Circular Economy Beyond Waste, de kommende år. Beyond Waste-projektet har et budget på
125 mio. kroner, og EU har nu godkendt det som ét af de bare tre europæiske LIFE IP-projekter fra 2022
til 2029. Renosyd er én af de 40 partnere i projektet og skal arbejde med adfærd og involvering af

borgere i Skanderborg og Odder Kommuner med særligt fokus på affaldsforebyggelse de næste år.
Desuden vil Renosyd kommunikativt lægge mere vægt på reduktion af affald. Her er det også

ambitionen at benytte Renosyds borgerpanel til at skabe debat og fokus på netop affaldsmængderne –
og måske herigennem få de rigtige input til, hvordan reelle adfærdsændringer i husholdningerne kan
skabes.

HVORDAN UNDGÅR VI, AT NOGET BLIVER TIL AFFALD?
Renosyds borgerpanel blev i 2021 spurgt om at dele deres oplevelse af Renosyds genbrugspladser med
særligt fokus på sortering og kundeadfærd, når det kommer til affaldstypen småt brændbart.

Indsatsen var en del af et pilotprojekt med det formål at undersøge småt brændbart og finde frem til den
adfærd, der ligger bag, når store mængder genanvendelige materialer ikke sorteres korrekt fra, men i

stedet kommer i brændbart. Rundspørgen viste bl.a., at mange har særligt svært ved, hvordan de skal
sortere sammensatte materialer. Renosyd fandt desuden ved stikprøver frem til de mest fejlsorterede
materialer i småt brændbart; blød plast, hård plast, papir, pap og elektronik.

Dette pilotprojekt er bare ét af flere projekter, som Renosyd har kørt i 2021 som forberedelse til det

store Beyond Waste-projekt. I samarbejde med ejerkommunerne har projekterne gjort en indsats mod
madspild på ungdomsuddannelser, foretaget antropologisk feltarbejde for at reducere mængden af

restaffald hos udvalgte test-familier, undersøgt kvaliteten af at borgerne kender deres egne affaldsdata,
bygget kvashegn med borgernes haveaffald og meget mere.

STJÆR MELDER SIG FRIVILLIGT IND I KAMPEN FOR MINDRE AFFALD
I et andet projekt har 12 familier fra landsbyen Stjær fra

april til medio juni 2021 udfordret sig selv. De har forholdt
sig meget nøje til deres affald og forsøgt at smide så lidt
som muligt i skraldespanden til restaffald. De har fået
hjælp af Renosyd, og i gennemsnit har hver af de 12

husstande reduceret deres restaffald med seks kilo i
forhold til samme periode i foråret 2020. Det er et fald på
38 procent.

Foto: Borgerne i Stjær viste deres restaffald frem, og gennemgik det sammen med en affaldskonsulent.
.
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12.000 TON HAVEAFFALD SKAL REDUCERES
Renosyd byggede i juli måned 2021 Danmarks største kvashegn sammen med Odder Kommune,

Økologiens Have og op mod 1.000 borgere. Målsætningen var dels at bidrage til mere biodiversitet i de
bynære områder i Odder, dels tage et første skridt i retningen af at knække kurven med de stigende

affaldsmængder. Kvashegnet er 200 meter langt, og har i 2021 reduceret affaldsmængden pr. borger i
Odder Kommune med 4 kg.
Hvert år får Renosyd ca. 12.000 ton haveaffald ind på de fem genbrugspladser. Det er smart at lave det
til kompost (genanvendelse), men det er endnu smartere, hvis man kan spare en del af de mange

ressourcer, der benyttes til transport, neddeling og kompostering, og i stedet putte haveaffaldet i et
kvashegn (genbrug). Og hvis det kan afleveres mere lokalt, så sparer kunderne samtidig turen til
genbrugspladsen.
Renosyd har fået midler fra Nordisk Ministerråd til at skalere succeshistorien fra Odder. I 2022 og 2023
vil Renosyd sammen med Skanderborg og Odder Kommuner lave kvashegn først på kommunalt ejede
arealer (fx skoler), sidenhen på privatejede arealer (fx grundejerforeninger, lokalråd, boligforeninger

m.fl.). Der kommer sikkert også et kvashegn tæt på dig, hvor du får mulighed for at aflevere dit kvas!

Foto: Renosyd tog i 2021 initiativ til at bygge Danmarks største kvashegn sammen med Odder Kommune og Økologiens Have.
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4 Affaldsindsamling
4.1 Årets affaldsmængder
Renosyd indsamlede i 2021 i alt 76.015 ton affald. Se hvordan det fordeler sig i affaldshierarkiet her:

Efter den markante stigning i affaldsmængden i 2020, ses i 2021 et fald. Men langt fra et fald der

modsvarer ejerkommunernes og Renosyds ambitioner om at skabe mindre affald. I alt blev der i 2021
indsamlet 76.000 ton affald, hvilket er godt 2.000 ton mindre end året før.

Figur 4.1: Affaldsmængderne er steget markant de seneste 5 år (2018 undtaget pga. den varme sommer der betød næsten intet haveaffald).

Stigningen i affaldsmængden i 2020 skyldtes coronapandemien, som skabte grundlag for projekter i de
private hjem. Det blev afspejlet i en betydelig og reel stigning i husholdningernes affaldsproduktion af
Renosyd Årsrapport 2021
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særligt konjunkturfølsomme affaldsfraktioner som jord, beton, haveaffald og træ. Reduktionen af
affaldsmængderne i 2021 ses i de samme fraktioner, men endnu ikke til et ”før-corona” niveau.

Mængden af restaffald, dvs. affald i husstanden der ikke kan sorteres til genanvendelse, er samlet set
uændret fra 2020 til 2021, hvilket med vækst i befolkningsgrundlaget dækker over et fortsat fald i
denne affaldsfraktion opgjort pr. borger.
Opgjort pr. borger i kommunerne svarer den samlede affaldsproduktion i 2021 til 876 kg, hvoraf 222 kg.
er restaffald. Renosyd har i samarbejde med ejerkommunerne fastlagt en målsætning i den fireårige
kommunale affaldsplan om at reducere affald pr. borger med 1% årligt frem til 2022, hvor

affaldsmængden pr. borger skulle være reduceret til 800 kg., som den var helt tilbage i 2012.
Det må konstateres, at målsætningen ikke vil blive realiseret inden for den nuværende affaldsplans

tidsramme. Men ambitionen om at reducere affaldsmængderne opretholdes og vil blive et væsentligt
indsatsområde i den kommende affaldsplan for Odder og Skanderborg Kommuner. Det er ganske enkelt
ikke holdbart, at ressourceforbruget i samfundet er så stort, at affaldsmængderne fortsætter med at
stige.

Figur 4.2: Affaldsmængderne indsamlet på genbrugspladserne i Skanderborg og Odder Kommuner.

Reduktionen af affaldsmængderne i 2021 sammenholdt med 2020 ligger ligesom væksten i 2020
primært på affaldsfraktioner, som kan ressourceudnyttes til genbrug og genanvendelse. Det er

affaldsfraktioner, som steg voldsomt under Corona-nedlukningerne, hvor der blev tid og måske også
penge, nu der ikke var mulighed for at rejse, spise på restaurant osv., til at igangsætte projekter i de
private husholdninger.

Andelen af affald, der sorteres til genbrug eller genanvendelse, falder således i 2021 til 64,8% mod 65,6%
i 2020. Som vist i figur 4.3 ligger dette niveau lige under målsætningen for 2022. Målsætningen

forventes fortsat nået med indsatser dels for at nedbringe mængden af affald til forbrænding, dels for at
vende udviklingen i andelen af det indsamlede affald, der går til deponering, som har været stigende i
2020 og 2021.
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Sidstnævnte kan delvis forklares med øgede mængder asbestaffald (tagplader), som siden efteråret

2020 har kunnet afleveres på Renosyds genbrugspladser i Skanderborg og Odder. Det er også muligt at
aflevere asbest i den nye Værdipark i Ry. Renosyd tilbyder desuden en henteordning for asbest i bigbags,
som kan fyldes og bestilles afhentet på adressen. Også her har vi set en stigning i bestillinger og dermed
mængderne, der kommer ind.

Figur 4.3: Fordeling af de mængder der indsamles til hhv. genbrug (skifter hænder) og genanvendelse (genvindes til nye produkter).
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4.2 Affaldet hentes rettidigt
Renosyd er en servicevirksomhed, der hver måned

tømmer mellem 120.000 og 125.000 affaldsbeholdere
hjemme ved kunderne. Denne opgave varetages

altovervejende af private renovatører, som Renosyd
har outsourcet tømningsopgaverne til.

Renosyd betragter den rettidige tømning af

affaldsbeholderne som afgørende for den gode
kundeoplevelse ved indsamling af affald ved

husstandene. Målsætningen er, at 99,9% skal foretages rettidigt, altså på den dag det er planlagt og
kommunikeret til kunden.

Renosyd monitorerer de daglige tømninger for at sikre den gode service. Alle kundehenvendelser og

eventuelle klager registreres og behandles, så vi så vidt muligt løser leverancemangler og fejl hurtigt i
tæt samarbejde med vores renovatør.

Foto: Renosyds egne biler henter papir og pap ude hos kunderne, mens afhentning af restaffald og emballage varetages af Urbaser.
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Figur 4.4: Antal tømte beholdere fordelt over hele året 2021. Den grønne linje markerer de beholdere, som er tømt rettidigt.

I 2021 steg rettidigheden markant fra 2020. Samlet set er 99,8% af tømningerne i 2021 sket rettidigt,

hvilket er en fremgang fra 99,2% i 2020, som blev negativt påvirket af Corona-nedlukningerne i foråret
2020. Selvom det realiserede niveau i 2021 er under målsætningen, anses serviceniveauet for

tilfredsstillende i forhold til at sikre gode kundeoplevelser. En fejlrate på dette niveau svarer til, at en
kunde med tre beholdere i gennemsnit vil opleve én manglende rettidig tømning i løbet af ni år.
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4.3 Genbrugspladsen
Renosyd har gennem de seneste ti år oplevet en
støt stigende vækst i antal kundebesøg på
Renosyds i alt fem genbrugspladser.

Tendensen fortsætter i 2021, hvor 560.000

kunder afleverede affald på pladserne. Og det
på trods af, at genbrugspladsen i Ry i 1. halvår

var helt eller delvist lukket pga. ombygning til en
Værdipark. En ombygning som varede knap et
år.

Det stigende antal kundebesøg har medvirket til, at Renosyd ad flere omgange har udvidet både
åbningstider og åbningsdage på genbrugspladserne for at sprede besøgene ud over flere timer og

derved skabe bedre kundeoplevelser. Faktisk er der i 2021 næsten 40% flere åbningstimer, end der var i
2012.

Figur 4.5: Udvikling i antal kundebesøg på Renosyds genbrugspladser fra 2012 – 2021.

RENOSYD GIVER ADGANG TIL DE FRIVILLIGE ORGANISATIONER
Alle frivillige organisationer, der ønsker at indsamle genbrug på Renosyds genbrugspladser, kan få

muligheden. Renosyd faciliterer hvert år et møde, hvor tidspunkt og placering for indsamling planlægges
og koordineres. Opgaven med at hente affald til genbrug på Renosyds genbrugspladser kan være et

stort arbejde, og mange frivillige organisationer mangler ikke genbrugsvarer. Derfor har flere takket nej
til tilbuddet. I 2021 indgik Renosyd aftaler med Retro Genbrug Odder (Retroen), Ry Spejderne,

Danmission, Y’s Men’s Club Odder, Kirkens Korshær (Højvangens Genbrug) og Danmission, så de har
adgang til at hente genbrug fra genbrugspladserne i en container, som er opstillet til dem.
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De frivillige organisationer bidrager til, at større affaldsmængder bliver genbrugt. Og der er masser af
genbrug, så vi opfordrer alle til at være med. Jo større mængder vi kan få til genbrug og ind i den
cirkulære værdikæde des bedre.
I 2022 bliver det gode samarbejde mellem Værdicentralen Odder og Skanderborg og så de lokale
genbrugsbutikker og andre frivillige organisationer fortsat prioriteret højt. Der bliver også fokus på selve
registreringen og opgørelsen af affaldsmængderne til genbrug, både så vi sikrer et simpelt koncept de
frivillige kan håndtere, og samtidig ved hvor meget vi reelt får indsamlet til genbrug.

Foto: Lokale håndværkere monterer nyt genbrugsskilt ved området til aflevering af genbrug i Værdipark Ry.

NÅR SOLEN SKINNER ER DER TRAVLT PÅ GENBRUGSPLADSEN
Årets travleste dag på genbrugspladserne i 2021 med allerflest besøgende var søndag d. 18. april, hvor
3.500 gæster lagde vejen forbi en af vores fem genbrugspladser. Og på dette tidspunkt var der kun
delvist åbent i Ry med mulighed for at aflevere haveaffald, beton og jord. Af de 3.500 besøg, var de

1.155 i Værdipark Skanderborg – samlet set det højeste antal på én plads. Lige den dag blev der målt op
til 18 grader mod de henholdsvis 10 og 12 grader i weekenderne omkring. Så med solen kommer
travlhed.
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Figur 4.6: Antal kundebesøg på Renosyds genbrugspladser fordelt på måneder i 2021 – sammenlignet med tallene fra 2019 og 2020.

Figur 4.7: Gennemsnitligt antal kundebesøg fordelt på ugedage i 2021 – sammenlignet med tallene fra 2019 og 2020.

I 2020 faldt besøgstallene i weekenderne, men kigger man på besøg på genbrugspladserne fordelt på

ugedage (figur 4.7) for 2021, så viser tallene, at kundebesøgene igen placeres i weekenderne, særligt på
søndage.
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Foto: Bestyrelsesformand Finn Sander Jensen klipper den røde snor og erklærer Værdipark Ry for åbent lørdag d. 14. august 2021.

VÆRDIPARK RY ÅBNEDE I AUGUST
D. 19. juli 2020 havde Ry genbrugsplads sidste åbningsdag, inden byggeriet og forvandlingen til en

Værdipark gik i gang. Den vigtigste årsag til, at Renosyd valgte at bygge om i Ry, var, at den gamle plads
var meget trang for både kunder, personale og vognmænd.
Værdipark Ry er dobbelt så stor som den gamle genbrugsplads. Containerne er nedsænkede, og
trafikken bliver adskilt, så tunge køretøjer uforstyrret kan tilgå containergraven, uden at komme tæt på

kunderne, deres biler og trailere. Alt sammen for at højne sikkerheden for både medarbejdere og kunder.
Værdiparken har desuden et kundetoilet, en kaffeautomat og et overdækket område samt bænke, hvis
man trænger til et hvil og en god snak med naboen.

Værdipark Ry skal med sine fysiske og indbydende rammer inspirere til og give mulighed for bedre
sortering, samt tydeliggøre at affald har værdi. Værdiparken er bygget af langtidsholdbare materialer og
materialer, der er nemme at genanvende. På udvalgte områder bruges genbrugsmaterialer, som
kunderne har afleveret hos Renosyd, fx træbeklædningen på facaden ved indgangen.
Lørdag d. 14. august 2021 åbnede Værdipark Ry portene for kunderne, og det blev fejret med kage og
kaffe til alle fremmødte.
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5 Affaldsbehandling
Affaldsbehandlingen skal sikre, at ressourcer i affaldet udnyttes bedst muligt, og at eventuelle skadelige
miljøpåvirkninger mindskes mest muligt. Ressourceudnyttelsen afspejles i affaldshierarkiet, der

illustrerer, hvordan sortering og bearbejdning skal tilrettelægges og prioriteres. Renosyd har anlæg på
alle trin i affaldshierarkiet.

Værdicentralen sælger affald, der er udsorteret til genbrug på genbrugspladserne. Affaldscenter Skårup

har indtil 2021 modtaget, bearbejdet og logistikoptimeret affald til genanvendelse, der dels er indsamlet
på Renosyds genbrugspladser og dels kommer fra eksterne kunder. Fra 2022 vil Skårup af politiske
årsager lukke som affaldscenter, og affaldet sendes til andre anlæg.

Affaldscenter Norgesvej modtager og logistikoptimerer bl.a. emballageaffald samt pap og papir fra
husstandsindsamling til genanvendelse. Affaldsenergianlægget modtager forbrændingsegnet affald til
energiudnyttelse. Her er tale om indsamlet restaffald og småt- og stort brændbart fra Renosyds

genbrugspladser. Herudover modtager anlægget også importaffald fra Tyskland, Island, Italien og

England, restaffald fra andre affaldsselskaber samt forbrændingsegnet affald fra erhverv. Deponiet i
Skårup modtager affald til deponi, bl.a. fibercement, aske samt asbest fra Renosyds genbrugspladser og
fra eksterne kunder.

Alt affald, der modtages på ét af Renosyds anlæg, vejes ind på vægten på Norgesvej eller i Skårup. Inden
affaldet afsættes til de enkelte aftagere, vejes det ud igen. Affaldsmængderne opgøres i ton og fremgår i
bilag.
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5.1 Genbrug, genbrug og atter genbrug
Renosyd åbnede d. 21. august 2021 en genbrugsbutik mere. Værdicentralen Skanderborg og den nye

butik Værdicentralen Odder arbejder nu sammen for affaldshierarkiets ædle formål; at inspirere og sikre,
at mere går til genbrug og dermed indgår i den cirkulære værdikæde
igen.
Corona har i 2021 været skyld i, at butikken i Skanderborg måtte
holde lukket et par måneder, og det har betydet mindre omsætning
og i perioder hjemsendelse af praktikanter.

I Værdicentralen prioriteres kvalitative praktikforløb, som er

meningsfulde for individet, og som bliver en gevinst for butikkens

andre ansatte og for det højere formål om mere til genbrug. På trods af Corona har Værdicentralen
alligevel øget sit antal af praktikforløb med 50% sammenlignet med 2020. 16 personer er eller har været
igennem et forløb hos Værdicentralen, og efter at Renosyd har indgået et godt samarbejde med

Jobcenter Odder, kan flere meningsfulde forløb også fremover gavne den enkelte og gøre en forskel.

SOCIALT FÆLLESSKAB
På de sociale medier udbreder Værdicentralen kendskabet til, hvad genbrug også kan være. Med mere
end 7.000 følgere på Facebook og 4.500 følgere på Instagram gør Værdicentralen en dyd ud af at

inspirere til mere genbrug gennem flotte podier, en hyggelig stemning og den helt igennem særlige

kultur, der eksisterer hos Værdicentralen som arbejdsplads. Internt i Værdicentralen arbejdes der hele
tiden med et fokus på kulturskabelse og samarbejde, særligt nu hvor der er to butikker, og et stærkt og
samlet team skal sikres.

Foto: Den nyåbnede Værdicentralen Odder byder kunder i Odder og omegn forbi til at komme og gøre et genbrugsfund.
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Værdicentralen afholder workshops i samarbejde med lokale iværksættere og kreative håndværkere.

Alle workshops har til formål at inspirere til mere genbrug, upcycling eller på den ene eller anden måde
levetidsforlængelse af materialer.

Foto: En workshop med Stine fra ATTER i Værdicentralen Skanderborgs lokaler på Danmarksvej 11. Andreas Bro, DR.

I Skanderborg har Værdicentralen blandt andet afholdt en række workshops med den lokale

entreprenante kvinde ved navn Stine Højland, som gennem sit brand ATTER syr nyt tøj af gammelt
sengetøj. Hun har givet sig selv det benspænd, at alt nyt tøj skal syes af bæredygtige materialer som
eksempelvis sengetøj.

Hun har fundet flere af sine materialer på hylderne i Værdicentralen.
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10 KG GENBRUG PR. BORGER
I 2021 indsamlede Renosyd 465 ton til genbrug, hvilket svarer til 5,4 kg pr. borger i Odder og

Skanderborg Kommuner. Værdicentralen Odder kom først til i 2. halvår 2021, da den oprindelige åbning i
marts blev udskudt på grund af forsinkelse på godkendelse af branddøre, ventetid på byggematerialer
og lignende udfordringer. Vi når altså ikke den forventede omsætning eller målsætningen på de 10 kg
genbrug pr. borger i 2022, men vi forventer, at tallene vil stige i 2022, nu hvor butikken i Odder er
kommet godt fra start.

Figur 5.1: Den indsamlede mængde genbrug fra Renosyds genbrugspladser i 2021 fordelt på ton og udregnet til kg. indsamlet pr. indbygger.

Af de 465 ton indsamlet genbrug i 2020 blev i alt 415 ton eller næsten 90% af det affald, der sorteres til
genbrug, solgt i Værdicentralen. Det svarer til 1,7 ton, der blev langet over disken på en gennemsnitlig
åbningsdag.

Indsamlingen af genbrug på genbrugspladserne er vigtig, og Renosyd arbejder videre med en fokuseret
indsats for at optimere arbejdsgangene i samarbejdet mellem genbrugspladsen og Værdicentralen,
herunder transport og vejning. I 2021 har Renosyd etableret nye og mere indbydende områder til

modtagelse af ting til genbrug samt bedre arbejdsforhold for genbrugsvejlederne, der skal håndtere de
mange ton.

Værdicentralen Odder har fået en varm velkomst af de øvrige lokale genbrugsbutikker og frivillige
organisationer i byen – flere mødte op med indflytningsgaver på selve åbningsdagen. Og denne

genbrugsgejst og vilje til at samarbejde er med til at sikre, at endnu flere vælger Odder, næste gang de
skal shoppe genbrug.
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5.2 Affaldscentre sikrer genanvendelse
På Affaldscenter Skårup modtager Renosyd både containere

opfyldt af kunder på genbrugspladserne samt affald, der afleveres

direkte af lokale vognmænd. I alt modtog Skårup 35.736 ton affald
til behandling i 2021.
Til lokal genanvendelse bearbejdes 14.567 ton haveaffald, hvoraf
11.597 ton er indsamlet hovedsageligt på Renosyds

genbrugspladser. Haveaffaldet bearbejdes og bliver til kompost til
glæde for kunderne og til jordforbedring på landbrugsjord.
Der er modtaget 8.444 ton jord til kartering, hvor en mindre del forurenet jord frasorteres, inden den
resterende anvendes til genopretning af hele området ved deponiet. En række fraktioner herudover

samles i Skårup og neddeles eventuelt for effektiv videre transport, bl.a. rent træ, trykimprægneret træ
og metal.

På Affaldscenter Norgesvej er i 2021 indsamlet 2.840 ton emballage og 3.736 ton pap og papir fra

genbrugspladserne og kundernes beholdere. Mængderne samles her for effektiv videre transport og
genanvendelse.

UDSVING I PRISER
I 2021 har priserne på papir og pap været historisk høje. Det er godt for økonomien, men desværre har
omkostningerne for at komme af med affaldstyper som PVC og hård blandet plast også været rigtig
høje.
Renosyd har faste, gode og langsigtede aftaler på de fleste genanvendelige fraktioner, som gør, at vi på
trods af udsving i markedsvilkårene, stadig kan komme af med affaldet. Også selvom vi ser generelle

udfordringer andre steder i værdikæden. Men der er ingen tvivl om, at de store udsving fortsætter ind i
2022 som følge af krigen i Ukraine og som konsekvens heraf prisstigningerne på olie.

GENANVENDELSE AF PLAST
Der er en miljøfordel i at indsamle og genanvende så meget plast som muligt. Målsætningen for
plastindsamlingen i 2022 er at komme op på 15 kg pr. borger, og derfor arbejder Renosyd på at indsamle
mere plast i Odder og Skanderborg Kommuner. I arbejdet ligger også at få mere plast ud af det
restaffald, der leveres til affaldsenergianlægget i Skanderborg.
I 2021 har Renosyd indsamlet 871 ton plastik til genanvendelse, hvilket svarer til 10 kg pr. borger i
Odder og Skanderborg Kommuner. Det er en stigning, men et godt stykke fra målsætningen om at
indsamle 15 kg. pr. borger i 2022.
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Figur 5.2: Den indsamlede mængde plast fra genbrugspladsen og ude ved husstandene stiger for langsomt, hvis vi skal nå vores målsætning.

Enkelte kommuner i Danmark indsamler plastmængder, der matcher Renosyds målsætning om de 15
kg, men disse kommuner kendetegnes ved, at de enten har husstandsindsamling af flere plastfraktioner
og/eller har reduceret tilgængeligheden af (evt. helt fjernet) brændbare fraktioner fra
genbrugspladserne, hvilket ”tvinger” kunderne til en anderledes sortering.
Renosyd indfører husstandsindsamling af både blød og hård plastik i 2024, og målsætningen på de 15
kg pr. borger synes realistisk på dette tidspunkt. Indtil da vil indsatsen
fokusere på at øge plastikmængderne og genanvendelsen gennem
sortering (flamingo og andet plast skal ud af brændbart),

eftersortering af storskrald samt kommunikation og påvirkning af
kunderne til at fokusere specifikt på dette område.

UDFORDRINGER MED AFSÆTNING AF TEKSTILER
Tekstiler bruger på verdensplan 98 millioner ton ikke-fornybare

ressourcer om året (2017 1) såsom olie og kemikalier. Tekstiler er derfor en miljømæssig ressource og
udfordring, da vi skal sikre at flere tekstiler bliver genanvendt til nye tekstiler end i dag, hvor det er under
1%.

I Renosyd indsamler vi lige nu hvad der svarer til 1,7 kg pr. borger. Det er et stykke fra vores målsætning
om 5 kg pr. borger i 2022, og vi ser flere udfordringer, der ikke bare sådan kan løses.

1

https://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/ru/publikationer/cirkular-okonomi/rapport_tekstilstromme_og_circulare_okonomi_regionmidtjyl-

land_okt2020.pdf
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Figur 5.3: Den indsamlede mængde tekstiler fra Renosyds genbrugspladser i 2021 fordelt på ton og udregnet til kg. indsamlet pr. indbygger.

Der er i 2021 indsamlet i alt 146 ton tekstiler, hvilket omfatter både tøj til genbrug og tøj, der sendes
videre til genbrug eller genanvendelse uden for Danmark.
Der er tale om en fortsat nedgang, som skal ses i lyset af, at indsamlingen var indstillet i dele af 2021.
Tekstiler omfattes af den udvidede husstandsindsamling i 2024. Men efterspørgsel efter tekstiler til
genanvendelse er i øjeblikket meget begrænset, og en øget indsamling på nuværende tidspunkt,

herunder indsamling af andre tekstiler end tøj, vil ende i energiudnyttelse (forbrænding). Yderligere tiltag
for øget indsamling afventer derfor en bedring i markedsforholdene.
Den nationale klimaplan lægger op til, at frivillige organisationer skal bidrage som en væsentlig
medspiller. Renosyd har siden 2015 samarbejdet med Folkekirkens Nødhjælp om indsamling af tekstiler
ude på genbrugspladserne. Samarbejdet fortsætter indtil videre i 2022, men ifølge Folkekirkens

Nødhjælp er afsætningssituationen vanskelig. Allerede inden Coronapandemien satte ind, var markedet
under pres af blandt andet lavpris tøj fra Østen. Nedlukning af genbrugsbutikker i hele Europa som følge
af pandemien har yderligere svækket efterspørgslen. Prisen for genbrugstøjet er derfor tæt på 0 kr.
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5.3 Affaldsenergianlægget giver god energi
Affaldsenergi er en afgørende del af den cirkulære økonomi.
Det er den, fordi vi, uagtet tiltag, fortsat vil have restaffald,

som ikke kan genanvendes, og her er affaldsenergi den bedste
og mest effektive løsning.
Affaldsenergianlægget kan veksle noget af produktionen
mellem varme og el, og anlægget er dermed en del af den
grønne omstilling og fremtidens energisystem.

Figur 5.4: Energianlæggets energiudnyttelse er forbedret pga. nye slidzoner i den ene ovn, samt energiholdigt brændsel.

Energianlægget har i 2021 energiudnyttet 68.435 ton forbrændingsegnet affald med en total
energiproduktion på 216.571 MWh. En forbedring sammenlignet med 2020. Dette kan både skyldes

ombygningen i 2020 af vandkølede slidzoner, men også at Renosyd har modtaget mere energiholdig
brændsel. Bl.a. fordi flere af de kommuner, vi modtager affald fra, udsorterer organisk, og samtidig fordi
plast, som ikke kan genanvendes, energiudnyttes på vores anlæg fremfor at blive sendt til udlandet.

Anlæggets solgte produktion svarer til det årlige varmeforbrug i 11.066 husstande og til elforbruget i
3.698 husstande.

Renosyd Årsrapport 2021

Side 33/54

Illustration: Oversigt over hvordan Renosyds energianlæg fungerer, samt produktion af varme og el i 2021.
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IMPORT AF AFFALD
Mange steder i udlandet har man ikke energisystemer, der er bygget op med fælles produktionsanlæg
(fjernvarme), og affald deponeres derfor i stor udstrækning. Ved at importere affald til Danmark, kan
Renosyd i stedet energiudnytte det udenlandske affald, som ikke kan genanvendes.
I 2021 blev der modtaget 24.185 ton såkaldt RDF, som er de ikke-genanvendelige rester fra
sorteringsanlæg i bl.a. Island, England, Italien og Tyskland. Herved blev affaldet hævet op i

affaldshierarkiet fra deponering i oprindelseslandet til energiudnyttelse på Renosyds energianlæg i
Skanderborg. Også klima- og miljøbelastningen mindskes, når vi rykker affald op i affaldshierarkiet.
Politisk er der et stærkt ønske om, at Danmark ikke modtager affald til forbrænding fra udlandet. For

Renosyds vedkommende vil dette ønske blive opfyldt gennem den kommende sammenlægning af affaldsenergianlæg med Aarhus’ tilsvarende anlæg. Det muliggør, at et overskud af affald i Aarhus kan
behandles i Skanderborg., hvor vi har overskud af kapacitet på anlægget.
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5.4 Affald til nedgravning
Nederst i affaldshierarkiet er den sidste udvej, når det

kommer til affaldets værdi; deponering af affald. Det er affald,
som ikke skal tilbage i den cirkulære værdikæde, da det kan

indeholde uønskede stoffer, som har en skadelig virkning på
miljø og menneskers sundhed.

På deponiet i Skårup er der i 2021 modtaget 2.494 ton affald
til deponi, hvoraf 1.190 ton er indsamlet i Renosyd, og 1.304
ton er modtaget fra erhvervskunder.

Figur 5.5: Deponeringsegnet affald fordeles på ovenstående forskellige typer affald opgjort i ton.

Kunderne har afleveret rigtig mange asbest- og eternitplader (tagplader) i 2021, blandt andet efter
Renosyd indførte muligheden for at aflevere asbest i en særskilt container på genbrugspladserne i

Odder, Skanderborg og Ry. Der er indsamlet 390 ton asbest i alt. Rigtig mange kunder har også fået

øjnene op for afhentning af asbest-bigbags hjemme på adressen, så også gennem denne ordning har
Renosyd modtaget større mængder end tidligere.
Af alt det affald, Renosyd indsamler, er der i 2021 deponeret 2% (1,6%).
Sorteringsrest fra beton og brokker, det vil sige det sand og de fine mørtelrester, der blev frasorteret,
blev deponeret indtil 2016. Herefter opstod der mulighed for afsætning til genanvendelse, og

deponering af denne rest ophørte. Ligeledes modtog vi indtil ca. 2016 bundaske, også kaldet slagge, fra
de flisfyrede kraftvarmeværker i Skanderborg og Ry. Derefter har varmeværkerne afsat det meste af
deres bundaske til genanvendelse, fx til udspredning som gødning i skovene.

DRIFTSOPTIMERING
Renosyd har i samarbejde med COWI i 2020 iværksat en kortlægning af afledningen af overfladevand fra
arealerne ved Affaldscenter Skårup for at sikre en også fremadrettet økonomisk drift. Målet med

kortlægningen var at finde omkoblinger, som ikke var kortlagt og dokumenteret, og herefter vurdere om
de kan afkobles, så der ikke ledes mere vand til perkolatsystemet end nødvendigt.
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Der er i 2021 konstateret omkoblinger, som leder overfladevand til perkolatsystemet og dermed til

spildevandsrensning. Omkoblingen vurderes, fordi der var fundet forurening i overfladevandet. Det skal
derfor undersøges nærmere, om dette stadig er tilfældet.
Kortlægningen skal bidrage til en optimering af driften på den lange bane.

Foto: Det gamle sorteringsanlæg i Skårup rives ned februar 2022. Flere af delene sendes til genanvendelse eller direkte genbrug hos P. Olesen.

SLUT MED DEPONERING AF BLANDET AFFALD
Deponeringsbekendtgørelsen sætter rammen for nye vilkår ved Affaldscenter Skårup efter 2022.
Modtagelsen af blandet affald til deponi skal ophøre med udgangen af 2022 – det følger af
bekendtgørelsen, at kun kystnære deponier herefter må modtage blandet affald.
Renosyd forventer fortsat at kunne modtage asbestaffald og PCB-affald, men skal i den kommende tid
tage stilling til, om det driftsmæssigt og økonomisk giver mening at holde deponiet åbent for denne
begrænsede deponimængde (se figur 5.5).
Deponiaffaldet fra Renosyds genbrugspladser og henteordning skal udbydes.
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6 Renosyd indefra
I Renosyd arbejder vi med arbejdsmiljø, sundhed og en fælles forståelse for, hvad Renosyd er for en
arbejdsplads. Arbejdet med intern trivsel sikrer en fortsat god drift og god service i vores forretning.

6.1 Digital tilstedeværelse
Corona har betydet nye veje, også for Renosyd som arbejdsplads. Der er forskel i de forskellige

afdelinger på, hvor digitale medarbejderne er. Og samtidig arbejder Renosyds medarbejdere på mange
forskellige lokationer. Men efter lang tid med vilkår, der dikterer mere digital tilstedeværelse og færre

fysiske møder, er medarbejderne nu blevet trygge og habile brugere i de nye online arbejdsfællesskaber.

ONSDAGSNYT
Under pandemiens rasen startede Renosyd onsdagsnyt op. Et online møde hver onsdag kl. 11.45 for alle
medarbejdere, der kan afsætte 15 minutter. Det startede som et sidste nyt til medarbejdere i Renosyd

fra direktøren, men har udviklet sig til at være et forum, hvor alle afdelinger kan dele viden på tværs. Alt
sammen for at pleje den fælles forståelse af, hvad Renosyd er, og for at se glimt af hinandens
arbejdsdag.

Foto: Frands Fischer og Renosyd medarbejdere om et spil floorball på parkeringspladsen foran Renosyds affaldsenergianlæg 2021. Skanderborg Firmaidræt.
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6.2 Arbejdsmiljø og GODT ARBEJDE i Renosyd

MOTION I ARBEJDSTIDEN
Hos Renosyd prioriteres medarbejdernes arbejdsmiljlø højt. Derfor er tilbud om motion i arbejdstiden

blevet et af mange værktøjer. For medarbejdere med stillesiddende jobs kan det særligt gøre en forskel
for produktiviteten og velvære. Renosyd tilbyder en times motion i arbejdstiden om ugen med instruktør
på, elastikøvelser tre gange ugentligt, hvor også dem på hjemmekontoret kan deltage, frugtordning,

motionsrum, og så kommer en ergoterapeut med jævne mellemrum forbi og guider til de bedste forhold
bag skrivebordet.
Renosyd deltog i 2021 i arbejdspladsernes motionsdag, der afholdes i uge 41. Skanderborg Firmaidræt
og Skanderborgs borgmester, Frands Fischer, kiggede forbi en tidlig morgen i oktober og blev kørt

igennem et opvarmningsforløb i Renosyds lokaler, hvorefter en floorballturnering udspillede sig på
parkeringspladsen foran Renosyds bygninger.

Foto: Renosyd deltog både på gå- og løbehold til Midsommerstafetten 2021. Per Bille.

Renosyd deltager hvert år ved det lokale Midsommerstafet, både med deltagere på gå- og løbehold,
men også som ansvarlig for, at alt affald ved arrangementet sorteres korrekt. I 2021 fik de fremmødte

motionister desuden mulighed for at vinde præmier ved at besvare en tip-en-13’er om affaldssortering.
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GODT ARBEJDE I RENOSYD
Renosyd er en servicevirksomhed, der dagligt yder mange leverancer. Det er også en kompleks

virksomhed, hvor den tværgående sammenhæng er afgørende for at lykkes. Begge dele har betydning
for det samspil, som medarbejdere og ledere skal have – et samspil mellem strategi/rammer og

arbejdsglæde/motivation er afgørende for, at Renosyd kan fortsætte med at skabe resultater. Også i
2021 er der arbejdet med god ledelse i Renosyd kombineret med et fokus på samarbejdet i de enkelte
afdelinger og afdelingerne imellem. Vi kalder det ’GODT ARBEJDE i Renosyd’.

GODT ARBEJDE i Renosyd tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders personprofil og samspillet
med kollegaer i teamet, gruppen eller afdelingen. Alle medarbejdere har fået lavet en DISCadfærdsprofil, og nye medarbejdere får også en.

WHISTEBLOWERORDNING
Whistleblowerdirektivet forpligter offentlige myndigheder med 50 eller flere ansatte til at etablere en

whistleblowerordning. Renosyd etablerede i 2021 en intern whistleblowerordning, netop med henblik på
at forhindre lovovertrædelser, chikane og andre alvorlige forhold. Ordningen skal blandt andet forbedre
muligheden for, at ansatte kan pege på og udtale sig om kritiske forhold, uden de behøver at frygte, at
det får negative konsekvenser. Ordningen har i skrivende stund eksisteret i fire måneder, og
whistleblowerenheden er heldigvis ikke blevet aktiveret endnu.

HOWDY
I forbindelse med GODT ARBEJDE i Renosyd, har vi indgået en aftale med Howdy, et værktøj som giver et
overblik over trivslen på arbejdspladsen og samtidig kan bidrage til at reducere stressrelaterede
sygemeldinger.

Alle afdelinger er blevet tilbudt at deltage ved at hente Howdy-app’en og på den måde løbende

registrere sin trivsel. Med et fælles værktøj skabes et fælles sprog for trivsel, som gør det lettere at
snakke om, hvordan vi går og har det.
35 af Renosyds ansatte har frivilligt tilmeldt sig ordningen, og resultaterne tages op på de enkelte
afdelingsmøder som en pejling om, hvad der rører sig i afdelingen.
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6.3 Det rummelige arbejdsmarked
Renosyds vision opererer med de 3 bundlinjer: økonomi, miljø og mennesker. 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.
For Renosyd har det resulteret i formuleringen af målsætningen:
”Sammensætningen af medarbejdere i Renosyd er et spejl af samfundet, og andelen af ansatte med særlige
arbejdsvilkår er større end i samfundet i øvrigt”
Det betyder i praksis, at Renosyd bidrager til et rummeligt arbejdsmarked og til at skabe social og lokal
værdi gennem meningsfuld beskæftigelse, der kan bringe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet

godt videre. Renosyd arbejder efter at bidrage med gode værdifulde forløb og ikke nødvendigvis efter at
gennemføre mange forløb.

Tabel 6.1: Overblik over Renosyds ansættelser i 2021 – sammenlignet med Skanderborg og Odder Kommuner.

I 2021 var 21,5% af de fuldtidsansatte hos Renosyd ansat indenfor ”det rummelige arbejdsmarked”
(ansat på en fleksordning eller i virksomhedspraktik).

PRAKTIKFORLØB FOR ALLE
Renosyds genbrugsbutik Værdicentralen samarbejder med STU Skanderborg, en ungdomsuddannelse
for unge med særlige behov, der tilbyder praktikforløb til de unge studerende og hjælper dem til at

udvikle sig både socialt og med specifikke kundskaber. STU har fokus på at eleverne skal kunne leve et

aktivt, deltagende og meningsfuldt liv, og her kan Værdicentralen bidrage særligt med sin inkluderende
kultur.
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6.4 TRIO-samarbejde
Renosyd indførte i 2020 de såkaldte TRIOgrupper. En TRIO er et uformelt

samarbejdsforum, der består af en
arbejdsmiljørepræsentant, en

tillidsrepræsentant og en leder. TRIO’en
drøfter daglig drift, samarbejde og trivsel, og
er et supplement til det formelle SUsamarbejde. TRIO’en skal sikre, at

udfordringer løses i første række så tæt på
medarbejderne som muligt, og at der er en
platform, hvor gode ideer og initiativer kan
formes.

Illustration: Lånt af BFA fra kampagnemateriale om TRIO-samarbejde på arbejdsmiljøweb.dk

I 2021 har TRIO-grupperne igen arbejdet en del med Corona. Både frygten for sygdommen, indretning af
hjemmekontoret, men også den psykiske påvirkning det har haft på nogle medarbejdere først at skulle

arbejde hjemme og så at skulle tilbage på kontoret igen. Derudover har emner som personalegruppens
modtagelse og brug af app’en Howdy, Coronapas til medarbejdere med butiksvagter og generel fysisk

kontakt med Renosyds kunder, samt det fysiske arbejdsmiljø med gennemgang af fx løfteteknik været
på dagsordenen.

TRIO-grupperne har vist sig nyttige til at forebygge og håndtere problematikker i hverdagen, så alle
medarbejdere trives i deres arbejde.
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7 Årsregnskab 2021
7.1 5 års hoved-, mængde- og nøgletal
Hovedtal (hele 1.000 kr.)

2017

2018

Bruttoresultat

9.522

7.126

8.268

8.480

9.986

Resultat før renter

1.208

933

874

984

1.028

-980

-933

-874

-984

-1.028

228

0

0

0

0

6.490

2.790

2.070

11.935

439

Investeringer - øvrige anlæg

3.867

1.340

2.641

2.221

28.059

Egenkapital

4.185

4.095

1.099

1.365

2.219

47.107

47.548

48.789

46.004

45.473

38.140

38.091

38.184

37.739

37.118

Nettoomsætning

Resultat af finansielle poster
Årets resultat

Investeringer - Kraftvarmeanlæg

Overdækning for affaldsordninger
Hensættelser deponi
Balancesum

2019
2020
2021
153.595 158.940 159.874 160.315 173.144

165.460 156.758 157.526 156.920 150.981

Mængder

Kraftvarmeanlægget:

Afbrændt affald [ton]
Solgt varme [MWh]
Solgt el [MWh]

67.947

66.892

66.998

65.637

68.435

181.584 184.367 188.418 189.132 200.301
15.299

16.820

16.640

11.500

16.270

Behandlet affald [ton]

7.162

6.908

7.011

7.019

7.126

Behandlet affald [ton]

57.988

57.358

58.126

60.015

39.962

Indsamlet Affald [ton]

43.935

42.324

46.925

53.002

40.555

Afkastningsgrad, %

0,7

0,6

0,6

0,6

0,7

Overskudsgrad, %

0,8

0,6

0,5

0,6

0,6

Egenkapitalens forrentning, %

5,4

0

0

0

0

Soliditetsgrad, %

2,5

2,6

0,7

0,9

1,5

Affaldscenter Norgesvej:
Affaldscenter Skårup:
Genbrugspladser:

Nøgletal
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7.2 Resultatopgørelse
(hele 1.000 kr.)

Regnskab 2020

Regnskab 2021

Gebyrindtægter fra ordninger

77.252

78.500

Salg af ydelser, Kraftvarmeanlægget

19.642

22.138

Salg af ydelser, Affaldscenter Skårup

1.790

1.602

Salg af øvrige ydelser

2.185

2.271

100.870

104.512

91

105

Salg af genanvendeligt materiale

13.501

14.626

Salg af varer og materiale i alt

13.592

14.731

Energisalg fra Kraftvarmeanlægget

42.686

52.771

381

600

Over-/underdækning

2.786

530

Nettoomsætning i alt

160.315

173.144

-38.756

-41.090

Behandlingsomkostninger

-11.853

-11.556

Drift maskiner/materiel

-15.229

-18.199

-32.709

-38.861

-3.011

-3.799

-37.654

-38.031

-12.623

-11.622

-151.835

-163.158

8.480

9.986

Resultat primær drift

-7.496

-8.958

Andre driftsindtægter

984

1.028

984

1.028

18

42

-1.002

-1.070

0

0

Nettoomsætning

Salg af ydelser i alt
Salg af varer

Øvrige indtægter

Produktionsomkostninger
Afgifter

Køb af ydelser

Drift af bygninger og pladser
Personale

Afskrivninger
Produktionsomkostninger i alt
Bruttoresultat
Administrationsomkostninger i alt

Andre driftsomkostninger
Driftsresultat
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat
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7.3 Balance
(hele 1.000 kr.)
AKTIVER

2020

2021

Anlægsaktiver under opførelse

11.595

905

Anlægsaktiver

93.546

109.956

6.854

6.854

111.996

117.715

18.626

14.519

9.241

10.924

1.509

1.184

Likvide beholdninger (Kasse, bank m.m.)

15.548

6.639

Omsætningsaktiver i alt

44.924

33.266

156.920

150.981

1.365

2.219

37.739

37.118

46.004
42.128

45.473
37.582

3.817

3.813

91.948

86.868

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

3.512

3.527

Skyldig løn

4.609

5.162

10.277

9.816

7.470

6.271

25.868

24.776

Gældsforpligtelser i alt

117.816

111.644

PASSIVER I ALT

156.920

150.981

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Debitorer

Andre tilgodehavender
Værdipapirer

AKTIVER I ALT
PASSIVER
Egenkapital 31/12
Hensættelser til deponi
Langfristede gældsforpligtelser

Overdækning på affaldsordninger
Lån KommuneKredit

Øvrig langfristet gæld
Langfristede gældsforpligtelser i alt
Kortfristede gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Renosyd Årsrapport 2021

Side 45/54

7.4 Pengestrømsopgørelse
(Beholdningsforskydningsmodel i hele 1.000 kr.)

2020

2021

157.529

172.614

-139.211

-151.536

Dækningsbidrag

18.317

21.078

Kontante kapacitetsomkostninger

-7.011

-8.514

Indtjeningsbidrag

11.306

12.564

347

0

-6.650

10.691

-4.892

-3.367

556

-2.882

-1.994

-461

-557

8.024

-1.884

24.569

-14.156

-28.498

90

22

Anskaffelse værdipapirer

3.824

324

Finansielle anlægsaktiver

-198

Pengestrømme fra driftsaktivitet
Omsætning

Variable omkostninger

Δ Årets hensættelser via driften
Δ Anlægsaktiver under opførelse
Δ Debitorer

Δ Skyldig - SKAT
Δ Kreditorer

Δ Skyldige poster
Driftens likviditetsbidrag
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter
Årets aktiverede anlægsaktiver
Solgte anlægsaktiver

Finansielle indtægter

-984

-1.028

-2.783

854

-792

-621

-714

-4.531

-17.597

-8.909

Likviditet primo

33.146

15.548

Likviditet ultimo

15.548

6.640

Reguleringer via egenkapitalen

Regulering af renteswap direkte på egenkapital (ikke-likvid effekt)
Regulering for udgifter afholdt direkte af hensættelse
Afrundinger

Udvikling på gæld
Samlet likviditetsbidrag
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8 Bilag
8.1 Selskabsoplysninger
Selskab

Renosyd i/s
Norgesvej 13
8660 Skanderborg

Interessenter

Telefon:

86525211

Hjemmeside:

www.renosyd.dk

E-mail:

kundeservice@renosyd.dk

Hjemsted:

Skanderborg

CVR nr.:

13 52 35 84

Regnskabsår:

1. januar – 31. december

Skanderborg Kommune
Odder Kommune

Bestyrelse

Kresten Bjerre, formand (Skanderborg Kommune),
Jesper Arbo Frederiksen, næstformand (Odder Kommune)
Hans Hammann, (Odder Kommune)
Claus Bloch (Skanderborg Kommune)
Morten Møller (Skanderborg Kommune)
Mira Issa Bloch (Skanderborg Kommune)
Karen Lindemann (Skanderborg Kommune)
Palle Holsting (Odder Kommune)

Direktion

Annemette Fuglsang

Direktør

Chefgruppe

Thorkild Videbæk

Drift og Udvikling

Michael Nørgaard

Kunder og Forretning

Revision

BDO
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Kystvejen 29
8000 Aarhus C
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8.2 Affaldsindsamling 2021
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Affaldsindsamling, Udvikling
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Affaldsbehandling, Værdicentralen

Affaldsbehandling, Affaldscenter Skårup

Affaldsbehandling, Affaldscenter Norgesvej
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Affaldsbehandling, Energianlæg Affaldsforbrænding

Input

2019
Enhed

Total

2020

Pr. ton affald

Total

2021

Pr. ton affald

Total

Pr. ton affald

Affald indfyret

Ton

66.998

65.326

Heraf halm/biomasse 1)

Ton

495

908

Liter

81.565

1,22

88.858

1,36

83.043

1,21

Nøddiesel (olie)

Liter

798

0,01

165

0,00

705

0,01

Elforbrug

MWh

7086

0,11

6819

0,10

6883

0,10

Støttebrændsel (olie)

2)

68.625
526

Vandforbrug:
Hovedmåler

m3

10.626

8.445

Teknisk vand 3)

m3

16.645

14.937

I alt 4)

m3

27.271

0,41

23.382

11.525
11.995
0,36

23.520

0,34

Kemikalier til vandbehandling:
Saltsyre

Kg

230

0

0

NaClO, rensning af vandrør

Kg

240

240

240

Kg

8.000

4.000

6.000

Kalk

Kg

614.678

9,17

704.891

10,79

743.931

10,84

Aktiv kul

Ton

20.146

0,30

32.535

0,50

25.922

0,38

Kg

89.220

1,33

120.560

1,85

128.440

1,87

Ammoniakvand til NOx-rensning 7)

Kg

216.940

3,24

141.880

2,17

113.020

1,65

Hydraulikolie

Liter

Salttabletter

5)

Kemikalier til røggasrensning:

Natronlud (NaOH)

6)

624

Input i øvrigt

832

2019

4.872

2020

Enhed

I drift

Ovn 1

Timer

7.590

7.305

7.326

Ovn 2

Timer

I alt driftstimer

Timer

7.975
15.565

7.392
14.696

8.088
15.414

Forbrændt affald pr driftstime

Ton

Ovn 1 støttebrænder

Timer

124,8

169,7

192,1

Ovn 2 støttebrænder

Timer

90,8

97,6

63,6

Ovn 2 støttebrænder kedel

Timer

18,9

9,3

16,3

I alt

Timer

234,5

276,6

272,0
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Output

2019
Enhed

Total

2020

Pr. ton affald

Total

2021

Pr. ton affald

Total

Pr. ton affald

Samlet energiudnyttelse

MWh

211.372

3,15

206.240

Samlet varmeproduktion

MWh

189.200

2,82

189.972

2,91

200.977

2,93

- heraf solgt varme

MWh

188.749

2,82

189.534

2,90

200.301

2,92

- heraf egetforbrug

MWh

414

0,01

377

0,01

544

0,01

- heraf bortkølet varme

MWh

36

0,00

61

0,00

132

0,00

Elproduktion

MWh

22.173

0,33

16.268

0,25

21.675

0,32

Flyveaske 8) 9)

Ton

2.039

0,030

2.143

0,033

2.224

0,032

Genindfyret flyveaskelignende affald 10)

Ton

56

0,0008

54

0,0008

58

0,0008

0,154

11.376

0,174

11.959

0,174

3,16

222.653

3,24

Affald:

Slagger

8) 9)

Ton

10.297

Spildolie

Liter

0

Spildevand, drift

M3

13.194

Spildevand, bad.toilet mv

M3

402

0
0,20

2019

Grænseværdi Tærskelværdi
mg/Nm3
kg/år

11)

0,23

13.488

0,20

415

2020

485.237.173

Indholdsstoffer i røggassen:
Fossilt CO2 ækv.

15.312
429

Output - PRTR

Røggasmængde i Nm3

5.010

2021

488.636.482

497.718.339

mg/Nm3

kg/år

mg/Nm3

kg/år

mg/Nm3

kg/år

62.806

30.475.740

60.509

29.566.811

61.638

30.678.460

Kulmonooxid (CO)

100

500.000

9,45

4.618

11,89

5.918

10,37

5.161

Saltsyre (HCL)

10

10.000

0,46

225

0,57

284

0,31

154

Støv

10

50.000

0,18

88

0,30

149

0,79

393

50

150.000

0,56

274

0,97

483

2,80

1394

0,72

352

0,74

368

1,16

577

200

100.000

161,51

78.373

175,45

85.730

178,32

88.752

0,05

10

0,0004

0,195

0,0003

0,149

0,0002

0,100

Svovldioxid (SO2)

6)

Organisk kulstof (TOC)
Kvælstofoxid (NOx)

10

7)

Kviksølv (Hg) 12)
Antimon+arsen+bly+krom+kobolt+mangan
+nikkel+vanadium
(Sb+As+Pb+Cr+Co+Mn+Ni+V) 12)
Cadmium+Talllium (Cd+Ti)

12)

Furaner og dioxiner

0,5

0,5

0,009

4,398

0,008

3,982

0,007

3,484

0,05

10

0,0004

0,195

0,0003

0,149

0,0003

0,124

ng/Nm3

kg/år

ng/Nm3

mg/år

ng/Nm3

mg/år

ng/Nm3

mg/år

0,005

2,426

0,007

3,323

0,009

4,380

0,1

Spildevandsmængde i m3

13.194
Grænseværdi Tærskelværdi
μg/l 13)
kg/år 14)

15.312

13.488

μg/l

kg/år

μg/l

kg/år

μg/l

kg/år

0,8

0,011

1,5

0,022

0,4

0,0047

20

1,4

0,018

0,7

0,010

0,6

0,0079

5

0,55

0,007

0,31

0,005

0,06

0,00074

500

50

0,9

0,012

2,0

0,030

0,8

4,0000

500

50

1,2

0,016

16,6

0,254

1,2

0,017

Kviksølv (Hg)

30

1

1,3

0,017

0,5

0,008

1,5

0,02016

Nikkel (Ni)

500

20

12,0

0,158

1,2

0,019

1,9

0,0256

Thalium (Tl)

50

0,4

0,005

0,4

0,006

0,4

0,005

Indholdsstoffer i spildevandet:
Arsen (As)

150

5

Bly (Pb)

200

Cadmium (Cd)

50

Chrom (Cr)
Kobber (Cu)

Zink (Zn)

Furaner og dioxiner
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1.500

100

5,0

0,066

35,7

0,546

10,6

0,143

ng/l
0,3

kg/år
0,0001

ng/l
0,036

kg/år
0,0000

ng/l
0,043

kg/år
0,0000

ng/l
0,053

kg/år
0,0000
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Noter
1)

Benyttes i forbindelse med opstart af ovnene.

2)

Støttebrændere benyttes i forbindelse med opstart af ovnene samt ved regulering af forbrændingstemperaturen

3)

Teknisk vand er vand, der er opsamlet fra overfladearealer og dermed erstatter vandværksvand

4)

Dertil kommer at vand fra røggaskondenseringen udnyttes

5)

Der benyttes salttabletter til blødgøringsanlæg

6)

I fbm røggasrensningen kører vådscrubberanlæggets trin 2 kontinuert. I trin 2 tilsættes NaOH for at fjerne SO 2 fra røggassen

7)

Tilsætning af NH3 reducerer NOx-indholdet i røggassen

8)

Modtager og anlæg til bortskaffelse/nyttiggørelse: Flyveaske: CC Umwelt/DEUSA International GmbH, Nordhäuser Straße 70, 99752
Bleicherode, Tyskland - Slagger: Meldgård, Eltangvej 140, 6051 Almind

9)

Der er sammenhæng mellem indfyrede mængder og den producerede mængde flyveaske og slagge

10)

Stammer fra kedelrensning. Mængden er opgjort efter ønske fra Miljøstyrelsen

11)

Der skal købes CO2-kvoter til denne udledning.

12)

Visse data er overestimerede og detektionsgrænsen er anvendt, da det ikke har været muligt at opnå målinger p.g.a. de lave koncentrationer

13)

Emissionsgrænseværdier for udledning af spildevand fra røggasrensning ihht Bekendtgørelse 1271 om anlæg, der forbrænder affald

14)

Tærskelværdier for udledning som angivet i bilag 1 til EU Forordning Nr. 166/2006
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