Bilag 2.2.2
28.05.2019

Bilag til Affaldsplan 2019-2022
Skanderborg og Odder Kommuner
Kortlægning af affaldsmængder, kommunale affaldsordninger,
behandlingsanlæg og økonomi samt prognose for affaldsmængder

Version Bestyrelsesmøde 28. maj 2019

Indhold
Indledning ............................................................................................................................................. 1
Affaldsindsamling: indsamlingsordninger................................................................................................ 1
Henteordninger ............................................................................................................................................. 3
Genbrugspladser ........................................................................................................................................... 4
Gebyrer for affaldshåndtering i Skanderborg og Odder Kommuner ............................................................ 8
Evaluering af nuværende affaldsindsamlingsordninger ................................................................................ 9
Emballage (husstandsindsamling) ........................................................................................................... 10
Haveaffald (husstandsindsamling) .......................................................................................................... 10
Asbest (indsamling på Affaldscenter Skårup) .......................................................................................... 11
Storskrald (husstandsindsamling)............................................................................................................ 12
Miljøstationer .......................................................................................................................................... 13
Affaldsindsamling: Status for affaldsmængder ...................................................................................... 15
Samlede affaldsmængder produceret i kommunerne ................................................................................ 15
Husholdningsaffald: Indsamlede affaldsmængder og behandling .............................................................. 16
Erhvervsaffald: Indsamlede affaldsmængder og behandling ...................................................................... 22
Affaldsindsamling: Prognose for affaldsmængder og behandling ........................................................... 24
Affaldsbehandling: Behandlingsanlæg og prognoser for affaldsmængder .............................................. 28
Renosyds affaldsenergianlæg ...................................................................................................................... 28
Affaldscenter Skårup: Behandlingsanlæg for deponi, sortering og genanvendelse ................................... 29
Deponi på Affaldscenter Skårup .............................................................................................................. 30
Kompostanlæg ......................................................................................................................................... 30
Sorteringsanlæg for beton og brokker .................................................................................................... 31
Jordbehandlingsanlæg ............................................................................................................................. 31
Afsætningsmuligheder for genanvendelige affaldsfraktioner ................................................................. 31
Genanvendelige fraktioner, der kræver særlig opmærksomhed ............................................................ 33

Indledning
Følgende kortlægning omfatter en beskrivelse af affaldsindsamlingen i Odder og Skanderborg Kommuner,
herunder status på indsamlingsordninger samt forventninger til udviklingen i affaldsmængder. Desuden
beskrives behandlingen af husholdningsaffaldet, herunder Renosyds egne behandlingsanlæg, samt
forventninger og usikkerhed i forhold til mulighederne for i fremtiden at sikre en korrekt behandling af det
indsamlede husholdningsaffald.
Overordnet skelnes mellem affaldsindsamling og affaldsbehandling.
Affaldsindsamlingen omfatter aktiviteter, der skal sikre effektiv indsamling af affaldet fra både private
husstande og virksomheder. Renosyd varetager affaldsindsamling fra private husstande samt fra
virksomheder, som kan aflevere affald på Renosyds genbrugspladser, mens affaldsindsamling fra
virksomheder i øvrigt overvejende varetages af private affaldsindsamlingsvirksomheder.
Affaldsbehandlingen omfatter aktiviteter i forbindelse med behandling af det indsamlede affald, som skal
sikre, dels at ressourcer i affaldet udnyttes bedst muligt og dels at eventuelle skadelige miljøpåvirkninger
mindskes mest muligt.
Ressourceudnyttelsen afspejles i affaldshierarkiet, der er en af grundstenene i både europæisk og dansk
miljølovgivning, jf. Affaldsbekendtgørelsens §12.
Affald skal udnyttes til genbrug, når det er muligt, herefter til genanvendelse (affaldet udnyttes til fornyet
produktion), så til energiudnyttelse (energi udnyttes ved forbrænding) eller som sidste udvej – hvis der ikke
kan ske en udnyttelse af ressourcer i affaldet – til deponering.

Affaldsindsamling: indsamlingsordninger
Affaldsindsamlingen er opdelt i henteordninger og bringeordninger. Ved henteordninger indsamles affaldet
ude ved borgeren eller virksomheden, mens bringeordninger betegner indsamlingsordninger, hvor brugeren
selv skal transportere affaldet til centrale opsamlingssteder i form af genbrugspladser og miljøstationer.
Affaldsindsamlingen i Skanderborg og Odder Kommuner reguleres gennem kommunale regulativer for
henholdsvis private husholdninger og virksomheder (erhvervsregulativ).
Indsamlingsordning ved private husstande er obligatorisk for affaldsfraktionerne restaffald og emballage
(siden 2012). Emballage-beholderen er kildeopdelt i glas, metal og hård plast. Hertil kommer frivillige
ordninger, som kunder valgfrit kan tilkøbe/benytte, som omfatter afhentning ved private husstande af
papir/pap, haveaffald, storskrald og asbest.
Virksomheder skal kildesortere deres affald. Det vil sige, at genanvendelige fraktioner skal frasorteres og
bringes til godkendte behandlingsanlæg. Virksomhederne kan frivilligt vælge at bruge Renosyds
genbrugspladser til aflevering af de forskellige affaldsfraktioner.
Figur 1 giver et overblik over de nuværende affaldsordninger i Skanderborg og Odder Kommuner.
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Figur 1: Oversigt over Renosyds regulativfastsatte ordninger 2018
Affald fra private husholdninger

Hente- Genbrugs- MiljøMedtages Anvisningsordning pladser stationer i storskrald ordning⁴

Restaffald

X

Papir og pap

X1

X

X

Emballager af glas, metal og hård plast

X

X

X

PVC

X

Imprægneret træ

X

Farligt affald

X

Asbestholdigt affald

X²

Elektriske og elektroniske produkter
Bærbare batterier og akkumulatorer
Bygge- og anlægsaffald
Haveaffald

X

X

X³

X

X
X
X

X

X
X1

Øvrige fraktioner

X
X

X
X

Øvrige

X

X
X

X

Affald fra erhverv
Restaffald

X
X1

X

Ikke-genanvendeligt PVC

X1

X

Forbrændingsegnet affald

X1

X

Deponeringsegnet affald

X1

X

1

X

Ikke-genanvendeligt farligt affald
Klinisk risikoaffald

X

Jord, som er affald

X

Øvrige fraktioner

X1

Noter:
1 Frivillige ordninger, som kunder valgfrit kan tilmelde sig/benytte: papir/pap henteordning ved husstand, haveaffald henteordning
ved husstand samt erhvervskunders brug af Renosyds genbrugspladser til aflevering af ”øvrige fraktioner”
² Frivillig ordning ved køb af bigbag, som kan fyldes med asbestholdigt affald (op til 1.000 kg), hvorefter sækken afhentes af Renosyd
³ Kan afleveres på Affaldscenter Skårup onsdage kl. 15:30 - 18:00
⁴ Anvisningsordning betyder, at det i regulativet er bestemt, hvordan affaldsbehandlingen skal foretages (evt. efter konkret vurdering
af myndigheden)
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Henteordninger
Renosyds kundegrundlag omfatter jf. beskrivelse af ordninger ovenfor private husstande og sommerhuse i
Odder og Skanderborg kommuner samt en andel af lokale erhvervsvirksomheder og evt. udenbys
virksomheder, som har mulighed for at benytte Renosyds genbrugspladser.
Figur 2 giver et overblik over udviklingen i den væsentligste del af kundegrundlaget (husstande og
sommerhuse) fra 2012 til 2018. Som det fremgår, er der en pæn vækst i kundegrundlaget som følge af særlig
vækst i udbygningen i Skanderborg.
Figur 2: Husstande og Sommerhuse i Odder og Skanderborg kommuner 2012-2018 (pr. 1. jan.)

Alle husstande omfattes af de obligatoriske ordninger, restaffald og emballage, hvilket kan være som
individuelle løsninger eller som fællesløsninger, hvor flere husstande deles om beholdere. For de frivillige
henteordninger for pap/papir og haveaffald er der i 2018 henholdsvis ca. 23.000 og 400 husstande, som er
kunder. For pap/papir er det således ca. 2 ud af 3, der omfattes af henteordningen. I alt er der ca. 77.500
beholdere til indsamling af affald, der hentes.
Tømning af Renosyds beholdere varetages primært af private operatører. Der udføres ca. 120.000 tømninger
hver måned. Der fokuseres i den sammenhæng på at levere en god service, som først og fremmest handler
om rettidig tømning, hvor Renosyd opererer med et servicemål på 99,9% leveret på den aftalte dag.
Figur 3 giver et overblik over antal tømninger og rettidighed, som defineres ved, at beholderen tømmes på
den dag, det er blevet lovet kunden, samt at det sker uden klage/indsigelse fra kunden.
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Figur 3: Antal tømte affaldsbeholdere og tømning på korrekte dage

Note: Data fra Renosyds systemer (GTC)

Genbrugspladser
Renosyd driver fem genbrugspladser lokaliseret i Skanderborg, Odder, Galten-Skovby, Hørning og Ry. De fem
genbrugspladser suppleres af en ”specialgenbrugsplads” for eternit og asbest på Affaldscenter Skårup og en
containerplads på Tunø.
Genbrugspladserne fungerer som en bringeordning, hvor Renosyds kunder har mulighed for at aflevere
næsten alle former for affald. De største mængder, der modtages på genbrugspladserne, er fraktionerne
haveaffald, bygge- og anlægsaffald samt jord, jf. gennemgang af affaldsmængder i efterfølgende afsnit.

Figur 4: Antal kundebesøg i alt på Renosyds genbrugspladser

Note: Data fra Renosyds nummerpladegenkendelsessystem (fra 2015) og spolesystem (2015 og før)

Antallet af kundebesøg på Renosyds genbrugspladser har været støt stigende siden 2012, som det fremgår
af figur 4 ovenfor. I 2017 var der i alt ca. 480.000 kundebesøg, hvilket er 30% mere end i 2012. Det stigende
antal kundebesøg skal ses i lyset af løbende udvidelser i åbningstiderne på genbrugspladserne. I 2015 blev
der indført formiddagsåbent på pladserne i Odder og Skanderborg, og i 2018 blev der suppleret med
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søndagsåbent på alle pladser samt helligdagsåbent i Odder og Skanderborg. Samlet set er antallet af
åbningstimer øget med 46% fra 2012 til 2018.
Bag det stigende antal kundebesøg gemmer sig også stor variation i antallet af besøg mellem de enkelte
genbrugspladser og hen over ugedage og sæson.
Figur 5 nedenfor viser det gennemsnitlige antal kundebesøg på de enkelte pladser på hver ugedag. Tallene
er desuden vist for henholdsvis 1. og 2. kvartal.
Som det fremgår, er der meget stor variation mellem kvartalerne, hvor der i 2. kvartal i mange tilfælde er
mere end dobbelt så mange kundebesøg på en gennemsnitlig dag.
Variationen over ugen er også tydelig, idet lørdage og søndage ligger betydeligt over ugens øvrige dage. Dette
var den direkte anledning til, at Renosyd i foråret 2018 indførte fast søndagsåbent på alle genbrugspladser.

5

Figur 5: Antal kundebesøg pr. ugedag på Renosyds genbrugspladser

Note: Data fra Renosyds nummerpladegenkendelsessystem

I figur 6 er antal kundebesøg pr. time vist for henholdsvis 1. og 2. kvartal på de enkelte genbrugspladser.
Variationen over dagen består primært i, at der er relativt få kundebesøg i de første åbningstimer mellem kl.
7 og 10 på pladserne i Skanderborg og Odder.
Adgang til genbrugspladserne om morgenen har været et ønske primært fra erhvervskunderne. Renosyd
indførte derfor dette som forsøg i 2016, og i 2018 er det besluttet at gøre forsøget permanent. Det
bemærkes, at bemandingen generelt tilpasses det forventede antal kundebesøg, således der kan sikres en
tilfredsstillende vejledning på alle tidspunkter.
Figur 6: Antal kundebesøg pr. time på hverdage på Renosyds genbrugspladser

Note: Data fra Renosyds nummerpladegenkendelsessystem
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Kundernes oplevede serviceniveau knytter sig til genbrugspladsernes tilgængelighed, herunder åbningstider
og tilgængelighed til personale og vejledning på genbrugspladsen.
I denne forbindelse er det også centralt, om antal og placering af genbrugspladser afspejler demografiske og
geografiske forhold. Dette kan vurderes ved at sammenholde antal genbrugspladser med befolkningsdata og
areal. Endvidere, og måske mest retvisende, kan det vurderes, om kommunernes borgere har en acceptabel
transporttid til at kunne benytte en genbrugsplads og således har rimelige muligheder for at komme af med
affald til genanvendelse.
Figur 7 og 8 viser antal genbrugspladser i forhold til antal indbyggere i Skanderborg og Odder og en række
omkringliggende kommuner samt antal genbrugspladser i forhold til areal.
Figur 7: Antal indbyggere pr. genbrugsplads

Figur 8: Antal km² areal pr. genbrugsplads

Kilde: Fællesnøgletalsmodel (JHN Processer)

I Skanderborg og Odder Kommuner (Renosyds område) er der 5 genbrugspladser, hvilket svarer til en plads
pr. knap 17.000 indbyggere. I forhold til areal ligger Renosyd med en plads pr. 128 km2 i den lave ende,
hvilket udtrykker en relativ god dækning.
Forskellene mellem kommunerne afspejler i høj grad geografiske forskelle. Kommunerne uden større byer
(Favrskov, Syddjurs og Norddjurs) har relativt mange pladser i forhold til indbyggere, men vurderet i forhold
til areal, udlignes billedet. Modsat har de større bykommuner (Randers, Horsens, Vejle og Aarhus) flere
indbyggere i forhold til pladser.
Figur 9 illustrerer sammenhænge mellem genbrugspladsernes placering og estimerede køretider. Som det
fremgår, er der en relativt stor dækning af borgere i kommunerne inden for 10 minutters køretid. Kunderne
i den sydligste del af både Odder og Skanderborg Kommuner har dog mere end 10 minutters køretid til
nærmeste genbrugsplads. Udvides køretiden til 15 minutter, øges dækningen dog betydeligt.
Genbrugspladserne vurderes på den baggrund at være nogenlunde pænt fordelt i forhold til befolkningen i
Renosyds område.
Der er et stort overlap mellem pladserne i Skanderborg og Hørning. Der bor imidlertid over 8.000 indbyggere
i Hørning by, og der er derfor inden for denne ”10-minutters-cirkel” et meget stort kundegrundlag. Inden for
en radius af 2 km. fra genbrugspladsen i Hørning bor der mere end 7.500 indbyggere (ekskl. indbyggere i
Aarhus Kommune). Til sammenligning bor der f.eks. ca. 6.000 indbyggere inden for en radius af 2,5 km. fra
genbrugspladsen i Ry.
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Figur 9: Køretid i forhold til placering af Renosyds genbrugspladser
Køretid under 10 minutter

Køretid under 15 minutter

Noter:
De grønne og røde felter omkring Renosyds genbrugspladser markerer henholdsvis 10 og 15 minutters køretid til den pågældende
genbrugsplads. Gule, brune og røde ikoner markerer genbrugspladser i henholdsvis Horsens, Silkeborg og Aarhus Kommuner
Lysegrå, mørkegrå og sorte firkanter markerer bysamfund med henholdsvis 200-499 indbyggere, 500-999 indbyggere og mere end
1.000 indbyggere.

Gebyrer for affaldshåndtering i Skanderborg og Odder Kommuner
Renosyds priser fastsættes, så de er omkostningsdækkende for de forskellige affaldsindsamlingsordninger.
Inden for de enkelte ordninger er priserne variable afhængig af kundens valg af tømningsfrekvens,
beholderstørrelser etc.
Figur 10: Pris pr. husstand for en ”standardløsning”, Renosyd 2012-2019
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Renosyds priser for langt de fleste private kunder (husholdninger) har været uændrede i en årrække, og en
husholdning med en ”standardløsning” (den typiske sammensætning) betaler i 2019 det samme for den
samlede affaldshåndtering som i 2012, illustreret i figur 10. Dette skal ses i lyset af, at der i perioden er sket
betydelige forbedringer af Renosyds ressourceudnyttelse i affaldet, generelle service og sociale indsatser.
Det er målsætningen, at de private husholdningers betaling kan fastholdes også i den kommende 4-årige
planperiode.
På nationalt niveau er Odder og Skanderborg Kommuner i tidligere nationale benchmarks placeret i den
tredjedel af landets kommuner, som har de laveste priser. I et mere lokalt perspektiv er Renosyds pris (for
en standardløsning) sammenholdt med priserne i de østjyske kommuner. Renosyd skiller sig i den
sammenhæng ikke ud, men det bemærkes også, at prisvariationen mellem disse kommuner generelt heller
ikke er så stor som på nationalt plan.
Som det fremgår af oversigten (figur 11), er husstandsindsamlingen af genanvendelige fraktioner (papir, pap,
emballage) i flere kommuner inkluderet i prissætningen af restaffald og/eller genbrugspladser. Renosyds
prissætning af de enkelte ordninger kan medvirke til en opfattelse af, at man betaler ekstra for at sortere.

Figur 11: Kundernes betaling for affaldshåndtering
Priser 2018

Renosyd

Silkeborg

Horsens (ny) Favrskov

Reno Djurs

Aarhus

Administration

Vejle

Hedensted

kr. 424,00

Genbrugsplads/ kr. 1.250,00
Grundgebyr

kr. 1.062,50

kr. 1.612,50

kr. 1.450,00

kr. 1.160,00

kr. 740,00

kr. 1.087,00

kr. 1.163,00

Rest/bio

kr. 648,00

kr. 1.190,00

kr. 1.118,75

kr. 987,00

kr. 762,00

kr. 735,00

kr. 831,00

kr. 965,00*

Papir/pap

kr. 166,00

Inkl.

kr. 265,00

kr. 258,00

Ekskl.

Inkl.

Emballage

Inkl.

Ekskl.

kr. 265,00

kr. 365,00

Ekskl.

Total

kr. 2.322,00

kr. 2.252,50

kr. 2.731,25

kr. 2.437,00

kr. 1.922,00

kr. 2.005,00

kr. 2.707,00

kr. 2.128,00

Note:
Henteordning for Papir/pap, som i Renosyd er en frivillig ordning (og således ikke indgår i opgørelsen i figur 10), er medtaget for at
skabe størst mulig sammenlignelighed mellem kommunerne.

Evaluering af nuværende affaldsindsamlingsordninger
Renosyd skal tilrettelægge affaldsindsamling og behandling, så en række potentielt modsatrettede hensyn
balanceres. Det gælder bl.a. omkostninger til indsamling og behandling af affald, serviceniveau overfor
kunder samt miljøeffekt gennem udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Derfor må der løbende være fokus på
at sikre en optimal drift, så de økonomiske ressourcer anvendes på en måde, der skaber størst mulig værdi.
Dette skal ses i forhold til en række prioriteringer, bl.a. at sikre kunderne fornuftige priser, at tilbyde
kunderne god service, at sikre udnyttelse af ressourcer i affaldet til genbrug og genanvendelse, samt at skabe
lokale og sociale værdier i det omfang, dette prioriteres.
Med dette afsæt beskrives nedenfor en række af Renosyds eksisterende affaldsindsamlingsordninger, som
er blevet evalueret og som resultat deraf kan være omfattet af optimering og tilpasninger i affaldsplanens
planperiode 2019-2022.
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Emballage (husstandsindsamling)
Renosyd implementerede i 2012 den nuværende obligatoriske ordning med husstandsindsamling af
emballageaffald i en beholder til glas, metal og hård plast.
I 2017 blev der indsamlet 2.610 ton emballageaffald fra husholdningerne.
Ordningen finansieres ved betaling pr. husstand (boligenhed), således den enkelte husstand selv vælger
beholderstørrelse. Beholderen tømmes månedligt.
Indtægter og omkostninger balancerer med ca. 6,6 mio. kr. årligt. Omkostninger omfatter primært materiel,
tømning og behandling af affaldet.
Den nuværende sammensætning af emballage som en blandet fraktion af glas, plast og metal er i flere
henseender uhensigtsmæssig, selvom det er forholdsvis udbredt løsningsmodel.
Emballagefraktionens nuværende indhold af glas er uhensigtsmæssig af flere årsager. Dansk Affaldsforenings
afdækning af mulighederne for en mere ensartet affaldssortering i hele landet konkluderer, at hård og blød
plast bør indsamles i samme fraktion (blød plast medtages ikke i Renosyds nuværende emballageaffaldsordning), mens glas bør indsamles separat. Altså kunne det være hensigtsmæssigt i forhold til sortering
og udnyttelse af materialerne til genanvendelse at tilpasse emballageindsamlingen, så fraktionen opdeles i
henholdsvis en glas- og en plastfraktion og indsamles i en splitbeholder.
Dette ville også medvirke til risikominimering på affaldsbehandlingen, idet der ikke findes mange muligheder
for afsætning af den nuværende blandede emballagefraktion.
Opdelingen ville kræve enten flere beholdere eller udskiftning af eksisterende beholdere til såkaldte
splitbeholdere, hvilket optimalt sker som led i udskiftning betinget af slitage eller teknisk forældelse, idet
drift og afskrivning af materiel udgør en betydelig omkostning.
EU har besluttet at indføre et obligatorisk producentansvar på emballageaffald i alle medlemslande senest i
2025. Implementeringen forventes at få markant betydning for Renosyds håndtering af emballageaffald, men
der vil gå et stykke tid inden rammer, omfang og organisering af den kommende producentansvarsordning
på emballage kendes.
Der ændres som udgangspunkt ikke på indsamlingsordningen ved private husstande inden for planperioden
for Affaldsplan 2019-2022. Årsagen hertil er primært, at ændring af ordningen (f.eks. ændret
indhold/opdeling af emballagebeholderen) vil medføre behov for at udrulle nyt materiel (affaldsbeholdere)
til alle kunder, hvilket giver logistisk og økonomisk mest mening, når beholderne alligevel skal udskiftes. Dertil
kommer det kommende producentansvar for emballageaffald, der som krav fra EU implementeres senest i
2025, og hvis konsekvenser endnu er ukendte. Det giver dermed mest mening at afvente de praktiske
konsekvenser af det nye krav, før der ændres på Renosyds emballageindsamlingsordning.

Haveaffald (husstandsindsamling)
Renosyd har siden 2008 haft en husstandsindsamlingsordning for haveaffald, som kunder kan vælge at
tilkøbe som en ekstraservice i stedet for selv at aflevere haveaffald på genbrugspladsen. Der kan vælges
beholdere på 240-770 liter, som tømmes månedligt i sæsonen (i alt 8 gange om året) til en pris på mellem
383,- og 669,- kr.
Der er godt 400 kunder på ordningen, som således ikke er særlig udbredt (ca. 1,2% af alle kunder). Ordningen
udnyttes i betydeligt omfang af disse kunder, hvilket bl.a. afspejles i relativt store affaldsmængder (i alt 187
ton i 2017), og det vurderes således, at kunderne på ordningen oplever en god service.
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Indtægter fra ordningens kunder udgør ca. 160.000 kr. årligt.
Omkostninger til kørsel/tømning kalkuleres til ca. 250.000 kr. pr. år, hvilket skal ses i lyset af den begrænsede
udbredelse, som medfører relativ lang køredistance/tid mellem de enkelte kunder. Hertil kommer
omkostninger til materiel, administration mv.
Ordningen vurderes således at give et årligt underskud i størrelsesorden 150-200.000 kr.
Ordningen revurderes i den nuværende form med henblik på enten at skabe (tilnærmelsesvis) økonomisk
balance dels ved at forøge indtægterne gennem flere kunder og/eller højere priser og dels ved at analysere
muligheder for reduktion af omkostningerne til ordningens drift.
Såfremt dette ikke er muligt, vil ordningen kunne afvikles inden for affaldsplanens tidsramme.

Asbest (indsamling på Affaldscenter Skårup)
Renosyd har to affaldsindsamlingsordninger for asbestholdige materialer.
Der tilbydes en husstandsindsamling, hvor kunden køber en big-bag, som fyldes med emballeret asbest,
hvorefter den afhentes på kundens adresse og køres til deponering. Denne ordning dækker behov for kunder,
som har større mængder, f.eks. ved udskiftning af tag. Der er i 2017 indsamlet 65 ton asbestholdige
materialer i denne ordning, som fungerer tilfredsstillende og derfor ikke behandles yderligere i nærværende
evaluering.
Desuden tilbydes kunder med mindre mængder asbest og eternit (op til 500 kg), at affaldet kan afleveres
om onsdagen mellem kl. 15.30 og 18.00 på Affaldscenter Skårup. Denne ordning (Onsdagsordningen)
er etableret i 2012, idet kunderne indtil da kunne afleveres asbestholdige materialer på Renosyds
genbrugspladser. Ændringen skete af hensyn til arbejdsmiljøet for de medarbejdere, der håndterer
affaldet både på genbrugspladser og affaldscenter.
Der er i 2017 indsamlet 65 ton asbestholdige materialer via Onsdagsordningen i Skårup. Kundetælling blev
igangsat i november 2017, og siden da har der på ca. 12 måneder været ca. 350 kunder svarende til ca. 7-8
kunder pr. åbningsdag eller 2,7 kunder pr. åbningstime.
Onsdagsordningen er således ikke økonomisk effektiv, idet affaldscenteret holdes åbent/bemandet
om onsdagen alene med det formål at tage imod kunder, der afleverer asbest .
Onsdagsordningen fungerer desuden ikke optimalt i forhold til kundernes oplevelse af tilgængelighed, og
mange opfatter således ordningen som dårlig service. Medarbejderne på Affaldscenter Skårup oplever
utilfredse kunder i forbindelse med aflevering af asbest, og tilsvarende oplever vejlederne på
genbrugspladserne, at kunderne er uforstående og utilfredse med den manglende mulighed for at aflevere
affaldet der.
Ordningen revurderes med henblik på at skabe en ordning, som kan forene både at tilbyde kunderne en bedre
service og kan reducere omkostningerne til ordningens drift.
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Storskrald (husstandsindsamling)
Renosyd har siden 2010 haft en husstandsindsamling af såkaldt storskrald, som er større affaldseffekter inden
for en række fraktioner, som også omfattes af indsamlingen på genbrugspladserne (figur 12).
Figur 12: Fraktioner omfattet/ikke omfattet af storskrald henteordning

Storskrald afhentes ved husstandene 8 gange årligt (3 gange i sommerhuse) efter forudbestilling, som kan
ske online, på app eller telefonisk. Affaldet stilles frem senest dagen før afhentning og læsses manuelt på
bilen af Renosyds chauffører.
Ordningen omfatter også en række fælles affaldsløsninger, herunder særligt i boligforeninger. Der er stor
variation i organiseringen af disse, som spænder fra et fælles opsamlingspunkt til lokale affaldsstationer med
åbningstider, hvor viceværter ofte sorterer og organiserer storskraldet.
Storskrald er en gratis service for de kunder, der benytter ordningen. Omkostninger til ordningens drift
finansieres som en del af genbrugspladsgebyret. Omkostninger til indsamling (kørsel, læsning og aflæsning)
estimeres til knap 800.000 kr. årligt. Hertil kommer omkostninger til administration, kørselsplanlægning mv.
i størrelsesorden 50-100.000 kr. pr. år.
Der blev i 2017 foretaget 1.886 afhentninger på 1.131 forskellige adresser. Ud af de 1.886 afhentninger var
ca. 250-300 afhentninger hos boligforeninger, hvor der samles storskrald for flere husstande. Ud af disse
registrerede afhentninger var anslået 5% forgæves kørsler, dvs. at der var bestilt afhentning af storskrald på
en given adresse, men intet affald stillet frem, når chaufføren kom for at afhente det.
Samlet set er det således en begrænset del (~5 pct.) af Renosyds kunder, der benytter sig af
storskraldsordningen. En rundspørge blandt kunder, der har benyttet ordningen i 2017, giver indtryk af, at
kunderne oplever den som god service og lægger vægt på, at de ”ikke har lettilgængelige alternative
muligheder for at komme af med storskraldet”, da de ikke selv kan håndtere det (ældre, ingen bil, svært at
spørge andre om hjælp mm.)
Det er relativt begrænsede affaldsmængder, der indsamles gennem storskraldordningen, årligt ca. 100-120
ton. Affaldet grovsorteres på Affaldscenter Skårup, og forbrændingsandelen er høj (ca. 65%). Ud fra en
miljømæssig betragtning er storskraldsordningen således ikke optimal.
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Storskraldsordningen revurderes i den nuværende form. Det vurderes, at den tilbudte service er urimelig høj
set i forhold til omkostningerne, kombineret med en for dårlig ressourceudnyttelse af det indsamlede affald.
Alternativer til den nuværende ordning analyseres, herunder muligheder for at forbedre økonomien gennem
betaling eller reduktion af omkostningerne til ordningens drift. Dette kan omfatte alternative
indsamlingsformer evt. gennem samarbejder med frivillige og/eller andre lokale aktører.
Ordninger, der drives i samarbejder med boligforeninger og evt. lignende fællesløsninger analyseres,
videreudvikles og standardiseres som en selvstændig affaldsindsamlingsordning. Generelt benyttes disse
fællesløsninger af kunder i etagebyggeri, som bidrager til men ikke benytter genbrugspladserne i samme
omfang som parcelhuse med haveaffald, byggeaffald mv.

Miljøstationer
Renosyds miljøstationer er ”affalds-øer”, der er placeret på i alt 30 forskellige lokationer i det offentlige rum.
Miljøstationerne findes i forskellige kombinationer af containere til indsamling af henholdsvis 1) emballager
af glas, metal og hård plast 2) papir og 3) restaffald (reelt ikke restaffald, men tiltænkt plastikposer mv. som
ikke kan smides i de andre beholdere).
Figur 13: Miljøstationer, eksempler
Nyere miljøstation

Ældre miljøstation

Miljøstationer ejes og drives af Renosyd, men har en historisk oprindelse fra de tidligere kommuner, hvilket
forklarer store forskelle i løsningstyper (figur 13). Tilsvarende har kriterierne for placering af miljøstationer
været forskellige.
Miljøstationerne blev oprindeligt etableret for ”kunder uden bil og kunder, der har langt til genbrugspladsen”
og ”inden for rimelig gangafstand”. Efterfølgende er den service, miljøstationerne tilbyder, i betydeligt
omfang blevet afløst af husstandsindsamling (emballage og papir/pap).
Miljøstationerne fungerer desuden som opsamlingssteder for ”herreløst” affald i det offentlige rum (strande,
havne mv.) og som supplement til private indsamlingsløsninger ved husstande (f.eks. i sommerhusområder).
Det er i den sammenhæng en praktisk udfordring, at der i perioder samler sig affald ved miljøstationerne på
gader og pladser.
Der kan således ikke siges at være en standard eller et entydigt formål bag de enkelte stationer (placering af
de nuværende miljøstationer fremgår af figur 14).
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Miljøstationerne finansieres som en del af genbrugspladsgebyret. Omkostninger til kørsel/tømning estimeres
til 400-500.000 kr. pr. år. Hertil kommer omkostninger til drift og afskrivning af materiel, som estimeres til
300-400.000 kr. pr. år.
Det er relativt begrænsede affaldsmængder, der indsamles i miljøstationerne, hvilket er en naturlig følge af
de alternative etablerede affaldsindsamlingsordninger.
Miljøstationerne revurderes samlet set med formålet at opnå betydelige forbedringer af driftsøkonomien.
Miljøstationerne i deres nuværende form udfases i takt med, at materiel/beholdere er forældet og endeligt
inden for planperioden (frem til 2022).
Eventuelle affaldsindsamlingsløsninger til særlige behov, herunder håndtering af affald i det offentlige rum
og kundetilpassede/lokale fællesløsninger udvikles inden for disse områder i planperioden, hvor enkelte af de
nuværende miljøstationer/affaldsbeholdere eventuelt kan indgå.
Figur 14: Placering af Renosyds nuværende miljøstationer
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Affaldsindsamling: Status for affaldsmængder
I det følgende gøres status på affaldsmængder fra husholdninger og erhverv i Skanderborg og Odder
Kommuner, og efterfølgende beskrives forventningerne til udviklingen i affaldsmængderne i de kommende
12 år.
Indsamling af affald fra husholdningerne varetages af Renosyd, mens affald fra erhverv kan indsamles dels
via Renosyds genbrugspladser og dels af private affaldsindsamlere og behandlere.

Samlede affaldsmængder produceret i kommunerne
Figur 15 viser de samlede affaldsmængder fordelt på kilde/affaldsproducent og behandling. I 2017 blev der
produceret 166.160 ton affald i Skanderborg og Odder Kommuner. Af dem kom ca. 42% fra husholdningerne
og 58% fra erhverv. Specifikation af affaldet på affaldstyper (fraktioner) fremgår af efterfølgende afsnit.
Figur 15: Samlede affaldsmængder (ton) produceret i Skanderborg og Odder Kommuner i 2017, fordelt på
kilder og behandlingsformer
Ton
Husholdninger

Genbrug
515

Erhverv
I alt

515

Genanvendelse

Forbrænding

Deponering

43.545

24.699

576

Specialbehandling
185

I alt

83.500

9.851

2.680

609

96.640

127.045

34.550

3.256

794

166.160

69.520

Kilde: Miljøstyrelsens affaldsdatasystem og Renosyds vejedata

I opgørelsen af affaldsmængder produceret af husholdninger indgår affald fra de mindre
erhvervsvirksomheder, der har adgang til Renosyds genbrugspladser. Dette omfatter i væsentligt omfang
affald fra f.eks. håndværkere og anlægsvirksomheder, som har medtaget affaldet fra private husholdninger.
Affaldet har således karakter af husholdningsaffald og regnes derfor sammen med det øvrige
husholdningsaffald.
I 2017 blev 515 ton indsamlet til salg i Renosyds genbrugsbutik Værdicentralen i Skanderborg. Der findes pt.
ingen opgørelser for de samlede affaldsmængder, der går til genbrug i de to kommuner, idet de håndteres
af andre aktører såsom frivillige organisationer og private virksomheder.
Det indsamlede affald bliver enten genbrugt, genanvendt som råvare i ny produktion, forbrændt med
energiudnyttelse eller deponeret. En mindre mængde affald specialbehandles, hvilket primært omfatter
kemikalier, maling mv., som delvist kan genanvendes og delvis forbrændes under særligt kontrollerede
forhold.
Af 69.520 ton husholdningsaffald genbruges knap 1%, mens 62% sorteres fra til genanvendelse. Affald, der
ikke kan genbruges eller genanvendes, bliver altovervejende energiudnyttet ved forbrænding, mens kun
0,7% af det indsamlede affald bliver deponeret.
Af 96.640 ton affald fra erhverv genanvendes 86%, 10% energiudnyttes, og ca. 3% deponeres.
Affald fra husholdninger og erhverv er sammensat af forskellige fraktioner, som gennemgås i efterfølgende
afsnit. Dette forklarer de betydelige forskelle mellem behandlingsformerne for henholdsvis husholdnings- og
erhvervsaffald, som det fremgår af figur 16.
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Figur 16: Affaldsbehandling 2017 for affald fra husholdninger og erhverv

Kilde: Miljøstyrelsens affaldsdatasystem og Renosyds vejedata

Husholdningsaffald: Indsamlede affaldsmængder og behandling
Renosyd indsamlede i 2017 i alt 69.520 ton husholdningsaffald. Heraf er 24.275 ton afhentet ved husstande
og virksomheder, mens 44.549 ton er afleveret på Renosyds genbrugspladser. Detaljeret specifikation af
affaldet på affaldsfraktioner fremgår af figur 22 (side 22).
Den indsamlede affaldsmængde er siden 2012 steget med 10%. Stigningen skyldes til dels, at der er en god
vækst i antallet af tilflyttere til Skanderborg og Odder Kommuner. Men det skyldes også, at mængden af
produceret affald pr. indbygger i de to kommuner har været svagt stigende.
Figur 17: Indsamlet husholdningsaffald 2012-2017 i ton

Kilde: Renosyds vejedata

Den gennemsnitlige indbygger i Odder og Skanderborg Kommuner producerede 802 kg affald i 2012, hvilket
i 2017 er steget til 835 kg. Umiddelbart er der tale om en markant vækst, som altovervejende er knyttet til
fraktionerne jord, haveaffald og beton/brokker. Det vurderes således, at der i nogen grad er tale om affald,
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der tidligere i mindre grad er indsamlet, f.eks. haveaffald og jord. Det vurderes dog også, at der er tale om
en reel vækst, som skal tilskrives øget konjunkturbestemt byggeaktivitet.
Figur 18: Indsamlet husholdningsaffald 2012-2017 pr. indbygger i kg

Kilde: Renosyds vejedata

Figur 18 illustrerer, at der siden 2012 har været et betydeligt fald i både husstandsindsamlet restaffald og
brændbart affald fra genbrugspladserne. Restaffald er faldet fra 235 kg pr. indbygger til 229 kg i 2017, dvs.
knap 2%. Brændbart affald på genbrugspladserne er faldet tæt på 30% fra 72 kg pr. indbygger til 52 kg pr.
indbygger. Tilsvarende er affald, der deponeres, reduceret markant. I 2012 blev 22 kg pr. indbygger
deponeret, mens tallet i 2017 faldt til 8 kg Denne reduktion forklares med udsortering af affaldsfraktioner
som f.eks. glas, sanitet og isolering, som i 2017 blev frasorteret til genanvendelse.
Samlet set forklares den stigende mængde affald pr. indbygger således med en markant stigning i mængden
af affald, der indsamles til genbrug og genanvendelse, idet der i 2017 blev frasorteret 547 kg pr. indbygger
mod 473 kg i 2012.
Dette medvirker til en markant forbedring i forhold til opfyldelsen af de miljømæssige målsætninger, som
først og fremmest fokuserer på at sikre ressourceudnyttelsen af affaldet, dvs. at ressourcer i affaldet
genbruges eller genanvendes som nye råvarer.
Miljømålsætningerne opgøres på to måder, som illustreret i figur 19 nedenfor.
Regeringens nationale affaldsplan (Ressourcestrategien) har som målsætning, at 50% af husholdningsaffaldet
på landsplan skal genanvendes i 2022. Målsætningen beregnes efter en særlig formel og vedrører syv
såkaldte fokusfraktioner: madaffald, papir, pap, glas, træ, plast og metal. Af de 69.520 ton affald, der blev
indsamlet fra husholdningerne i 2017 medregnes kun 38.059 ton i fokusfraktionerne, idet der udelades
meget store fraktioner som haveaffald og beton/brokker, ligesom også genbrug udelades.
Genanvendelsesprocenten i 2017 var knap 39%, hvilket er en markant fremgang siden 2012. Det er dog
fortsat et stykke fra målet på 50%, som realistisk set kun kan nås ved frasortering af organisk affald til
energiudnyttelse i biogasanlæg, idet denne medregnes til genanvendelse, hvorimod energiudnyttelse i
forbrænding ikke medregnes som genanvendelse.
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I figur 19 er genanvendelses-% også vist, når opgørelsen laves iflg. affaldshierarkiet. Affaldshierarkiet sigter
på, at affaldsindsamling og behandling skal sikre, at affaldet bringes så højt op som muligt i affaldshierarkiet.
Kan affald genbruges, skal det genbruges, kan det genanvendes, skal det genanvendes osv.
Opgjort efter affaldshierarkiet genbruges eller genanvendes 63,4% af det indsamlede affald i 2017. Ligesom
for fokusfraktionerne er der tale om en markant vækst siden 2012, hvor genanvendelsen var 57,5%.
Figur 19: %-andel af indsamlet affald til genbrug/genanvendelse 2012-2017
Opgjort iflg. affaldshierarkiet

Opgjort iflg. ressourcestrategi (fokusfraktioner)

Noter:
Kilde: Renosyds vejedata
I %-fordeling iflg. affaldshierarkiet er medregnet jord, som indsamles og genanvendes til jordopfyldning på Renosyds affaldscentre. I
2017 indgår 6.360 ton jord i affaldsmængden. Medregnes jord ikke i genanvendelsen, falder den fra 63,4% til 59,8 inkl. genbrug.

Affaldsmængder kan også vurderes ved at sammenligne indsamlede mængder i Skanderborg og Odder
Kommuner med indsamlede mængder i andre kommuner. Figur 20 viser de samlede mængder indsamlet
affald pr. indbygger i en række østjyske kommuner.
Figur 20: Benchmark: Affaldsmængder i kg pr. indbygger 2017

Noter:
Kilde: Fælles Nøgletalsmodel (JHN processer)
I modellen korrigeres værdier for restaffald med en skønsmæssig andel af erhvervsaffald. Derfor er tallet for Renosyd (814 kg) lavere
end i figur 18 (835 kg).
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Renosyd ligger med 814 kg (jf. note er der i den fælles benchmark-model fradraget en skønsmæssig andel af
erhvervsaffald) på det gennemsnitlige niveau af alle kommuner, som indgår i opgørelsen. Målt alene på
restaffald ligger Renosyd sammen med Reno Djurs over de andre kommuner. Medvirkende hertil er, at
modellen baseres på faste indbyggere i kommunerne, således at et relativt stort antal sommerhuse i Odder
Kommune og særligt på Djursland bidrager med affald, men ikke medregnes i modellens indbyggertal.
I figur 21 er benchmarks for affald pr. indbygger i kommunerne udvidet til at omfatte specifikke fraktioner.
Forskelle mellem kommunerne kan give en indikation af, om der er potentialer for forøget indsamling af visse
typer affald.
Figur 21: Affaldsmængder i kg pr. indbygger 2017 – udvalgte fraktioner

Kilde: Fælles Nøgletalsmodel (JHN processer)

Som nævnt ligger Renosyd og Reno Djurs relativt højt på affaldsmængder pr. indbygger generelt og restaffald
specifikt, hvilket kan forklares med relativt mange sommerhuse i disse kommuner.
Restaffald er i Horsens og Vejle reduceret gennem frasortering af organisk affald. Som det ses i figur 21, udgør
den organiske fraktion i størrelsesorden 30% af den samlede affaldsmængde af restaffald og organisk affald.
Såfremt en tilsvarende andel af restaffald i Renosyd udgøres af organisk affald, vil fremtidig udsortering
kunne udgøre ca. 60-65 kg pr. indbygger svarende til ca. 5.000 ton årligt i Odder og Skanderborg Kommuner.
Restaffaldet indeholder også tekstiler. Indsamling af disse er kun sporadisk igangsat i de øvrige kommuner.
Det er imidlertid en udbredt opfattelse, at frasortering af tekstiler er et kommende fokusområde, idet
fremstilling af nye tekstiler er meget ressourcekrævende og CO2-udledende. Baseret på erfaringer fra andre
kommuner estimeres det, at der i restaffaldsfraktionen er potentiale for udsortering af 400 ton tekstilaffald
årligt.
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Fortsat reduktion af de brændbare fraktioner (restaffald fra husholdninger og brændbart affald fra
genbrugspladserne) vil således være en forudsætning for, at målsætninger om genanvendelse (iflg. både
fokusfraktioner og affaldshierarki) kan realiseres i fremtiden.
Dette kan udover organisk affald og tekstiler også omfatte en række andre genanvendelige fraktioner,
såfremt disse ikke allerede i dag sorteres tilstrækkeligt effektivt. Sammenligning med de andre kommuner
kan give indikationer heraf, men billedet på tværs af kommunerne er meget forskelligt.
Renosyd indsamler i gennemsnit 51 kg pap og papir pr. indbygger. Det er i den høje ende af de vurderede
kommuner, hvilket kan ses i lyset af, at Renosyd har (en frivillig) husstandsindsamling, der dækker ca. 2 ud af
3 husstande i kommunerne. Det bemærkes dog, at f.eks. Favrskov har obligatorisk husstandsindsamling.
Tilsvarende har Reno Djurs en obligatorisk husstandsindsamling, hvilket kombineret med det store antal
sommerhuse (ca. 10.000) forklarer den meget store mængde indsamlet pap- og papiraffald.
Renosyd indsamler i alt 65 kg pr. indbygger genanvendeligt affald i glas- plast- og metalfraktionerne, hvilket
er det højeste blandt de østjyske kommuner. Medvirkende hertil er den obligatoriske emballagehusstandsindsamling, som dog også findes i bl.a. Favrskov og Vejle. Emballageindsamlingen tegner sig dog
kun for knap halvdelen af det indsamlede affald i disse fraktioner, så også indsamling via genbrugspladserne
er effektiv i disse fraktioner.
Plastaffald er et særligt fokusområde, og Renosyd indsamler en række forskellige plastfraktioner. Som det
fremgår, er det imidlertid ikke den største fraktion med ca. 8 kg indsamlet pr. indbygger. Renosyd ligger
således i den høje ende i forhold til indsamlede mængder, men dog et stykke under Vejle.
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Figur 22: Indsamlede mængder af husholdningsaffald i 2017 (ton)
Fraktioner / affald i ton

Husstandsindsamling

Genbrugspladser

Øvrige

Indsamling
i alt

Afsat til
egne anlæg

Restaffald

19.041

0

19.041

17.988

Emballage

2.610

30

1

2.641

2.641

Papir

2.360

466

280

3.105

3.105

1.040

102

1.141

1.141

188

11.565

0

11.753

11.753

Batterier

11

20

2

34

14

Asbest

65

0

67

132

132

0

15

15

Pap
Haveaffald til kompost

Klinisk risikoaffald
Akkumulatorer

Afsat til
eksterne
anlæg
1.053

20
15

38

38

38

Autodæk m fælge

143

143

143

Blandet folie

198

198

3

3

Brandslukkere
Brokker og beton

8.069

Brændbart småt
Brændbart stort

26

198
3

8.095

8.095

2.744

2.744

2.466

278

1.549

1.549

1.405

144

444

385

Deponi (ikke-forbrændingsegnet)

439

Farligt affald

170

170

170

0

0

0

547

547

46

46

Hvid sanitet mm

456

456

456

Hård PVC

100

100

100

Hård plast

171

171

171

Fyrværkeri
Gips
Havemøbler

Isolering

5

203

Jern og metal

1.819

Jordfyld

59

547
46

203
10

203

1.829

1.829
6.360

6.360

6.360

Kabler

41

41

41

Olie

20

20

20

203

203

25

25

Planglas
Plastdunke (HDPE)
Pærer, lysstofrør

203
25

11

11

5.042

5.042

5.042

Rødder

432

432

432

Skærme

110

110

110

Småt/andet elektronik

419

419

419

Store husholdningsapparater (hvidevarer)

342

342

342

Store husholdningsapparater (kølemøbler)

182

182

182

5

5

5

Trykimprægneret træ

932

932

Vinduer

282

282

Rent træ

Trykflasker

Værdicentralen - tøj til genbrug/genanv.

0

Værdicentralen - effekter til genbrug
Affaldsindsamling i alt

189

326
24.275

44.549

696

11

932
282

189

189

326

326

69.520

64.503

5.016

Kilde: Renosyds vejedata
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Erhvervsaffald: Indsamlede affaldsmængder og behandling
Virksomheder er i kraft af Affaldsbekendtgørelsen forpligtede til at kildesortere deres affald. Det vil sige, at
genanvendelige fraktioner skal frasorteres og bringes til godkendte behandlingsanlæg.
Renosyds henteordning for indsamling af dagrenovationslignende affald fra erhvervsvirksomheder er
obligatorisk (i modsætning til det kildesorterede erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse, der kun må
håndteres af private aktører).
Forbrændingsegnet erhvervsaffald i Skanderborg og Odder Kommuner skal leveres til og afbrændes på
Renosyds forbrændingsanlæg på Norgesvej i Skanderborg.
Figur 23 er en specifikation af erhvervsaffaldet ”produceret” i Skanderborg og Odder Kommuner i 2017
fordelt på affaldsfraktioner ifølge de fælles nationale affaldsfraktioner, der anvendes ved opgørelse og
indberetning af data til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem. Affaldsmængderne omfatter affald, der ifølge
indberetningerne er produceret af virksomheder i Skanderborg og Odder Kommuner.
Virksomhederne har i alt genereret 96.640 ton affald i 2017. Heri indgår ikke virksomhedernes affald, som
afleveres på Renosyds genbrugspladser, idet det er medregnet i husholdningsaffaldet, jf. foregående afsnit.
Samlet set er virksomhedernes affaldsproduktion således betydeligt større end husholdningernes. Det
vurderes derfor, at der i lighed med fokus på husholdningsaffaldet bør være fokus på håndteringen af
erhvervsaffaldet. Det gælder både den service, der tilbydes virksomhederne i kommunerne, og sikringen af
udnyttelsen af ressourcerne i affaldet.
9.851 ton (10%) af erhvervsaffaldet i 2017 er indsamlet til forbrænding. Der er usikkerheder forbundet med
indberetninger og registreringer i Affaldsdatasystemet, idet der i affald til forbrænding indgår
affaldsfraktioner som træ og byggeaffald, som evt. kunne genanvendes, mens der modsætningsvis
medregnes forbrændingsegnet affald i opgørelsen af genanvendt affald. Det samlede billede vurderes dog at
være retvisende.
83.500 ton (87%) af erhvervsaffaldet er indsamlet til genanvendelse, og genanvendelsen af erhvervsaffald er
således betydeligt højere end for husholdningsaffaldet (63%), jf. foregående afsnit. Med afsæt i
affaldshierarkiet er det vigtigt, at der er fokus på kvaliteten af denne genanvendelse, herunder hvorvidt noget
af affaldet reelt kan indgå i genbrug, som er øverste niveau i hierarkiet.
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Figur 23: Indsamlet erhvervsaffald, 2017, fordelt på fraktioner og behandlingsform
Genanvendelse
E01 Dagrenovationslignende affald
E02 Organisk affald
E03 Forbrændingsegnet
E04 Deponeringsegnet
E05 Papir inkl. aviser
E06 Pap

Forbrænding

Deponering

Specialbehandling

161

161

667
1.212

Hovedtotal

667
8.050

33

8

9.269

646

679

608

608

2

2

E07 Glas

58

58

E08 Plast

105

105

E10 Emballage pap

2.486

E11 Emballage glas

188

188

1

1

E12 Emballage metal
E13 Emballage plast

174

E14 PVC

18

E15 Træ

585
70

E16 Imprægneret træ
E17 Haveaffald
E18 Køleskabe med freon
E19 Jern og metal

4

2.490

0

175
15

34

511

1

1.097

24

2

95

359

359

6

6

14.339

14.339

E20 Uforurenet jord

3.820

721

4.540

E21 Forurenet jord

12.544

772

13.317

E22 Batterier
E23 Elektronik

218

218

224

1

E24 Bygge- og anlægsaffald

28.327

664

E27 Slam 10-30% TS (blødt)

1.345

32

E28 Slam >30% TS (fast)
E29 Farligt affald
E30 Gips
E31 Øvrigt affald
E32 Emballage træ
E33 Dæk
E34 Asfalt
E35 Restprodukter fra forbrænding
I alt

413

1.377

77
286

77
390

3

603

1.283

14

99

5

1.706

46
1.588

224
29.404

46

78

78

228

228

13.534

13.534

274
83.500

274
9.851

2.680

609

96.640

Noter:
Mængder er opgjort på grundlag af data fra Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem.
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Affaldsindsamling: Prognose for affaldsmængder og
behandling
Dette afsnit indeholder prognose for udvikling i de samlede mængder af husholdningsaffald, som Renosyd
indsamler i Skanderborg og Odder Kommuner, samt hvordan udviklingen i affaldsmængderne vil afspejles i
behandlingsformerne genbrug, genanvendelse, forbrænding, deponering og særlig behandling.
Prognoserne for udviklingen i affaldsmængder er lavet på basis af udviklingen i affaldsmængder i de
foregående år samt forventning til udviklingen af de enkelte affaldsfraktioner i kommende år udtrykt som en
affaldsmængde pr. indbygger pr. år af den enkelte fraktion.
I prognoserne er der taget højde for befolkningsudviklingen i Skanderborg og Odder Kommuner i de
kommende år baseret på kommunernes befolkningsprognoser. De affaldsmængder, der produceres, vil
udvikle sig i sammenhæng med antallet af affaldsproducenter (borgere) i kommunerne.
Prognoserne er baseret på, at der ikke iværksættes nye/andre tiltag end de eksisterende, såsom f.eks.
implementering af nye indsamlingsordninger. For enkelte fraktioner, primært de der går til genbrug, er der
dog lagt en plan for, hvordan affaldsmængderne skal udvikle sig i fremtiden, hvilket søges opnået gennem
diverse nye tiltag. Dette er indarbejdet i prognosetallene nedenfor.
I opgørelsen af husholdningernes affaldsmængder indgår, ligesom i statusopgørelserne i tidligere afsnit, de
affaldsmængder, som afleveres af typisk mindre virksomheder på Renosyds genbrugspladser.
Figur 24: Prognose for indsamlet husholdningsaffald 2017-2030 i ton

Kilde: Renosyds vejedata og prognosemodel

Prognosen for husholdningernes affald viser, at den samlede affaldsmængde forventes at stige, som det
fremgår af figur 24. Den samlede mængde husholdningsaffald udgjorde knap 70.000 ton i 2017, hvilket i 2022
vil stige til ca. 74.000 ton og yderligere til knap 80.000 ton i 2030. Affaldsprognosen er specificeret på
fraktioner i figur 27 nedenfor.
Den stigende mængde husholdningsaffald forklares primært med vækst i befolkningen, men også en mindre
stigning i mængden af affald pr. indbygger, hvor de seneste års trend forventes at fortsætte, således
affaldsmængden pr. indbygger stiger fra 835 kg i 2017 til 842 kg i 2022 og 860 kg i 2030.
Sammensætningen af affaldet ændres imidlertid, idet mængden af restaffald pr. indbygger forventes fortsat
at falde fra 229 kg i 2017 til 214 kg pr. indbygger i 2030, som følge af bedre udsortering af genanvendelige
materialer fra restaffaldet. I takt med at andelen af affald pr. indbygger, der går til genbrug og genanvendelse,
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stiger i de kommende år, vil mængden af affald til forbrænding falde, idet der flyttes affald fra forbrænding
over til genbrug og genanvendelse. Som følge heraf vil opfyldelse af miljømålsætninger om %-andel af
affaldet, der genbruges eller genanvendes, blive forbedret, illustreret i figur 25.
Figur 25: Indsamlet husholdningsaffald 2012-2017 pr. indbygger i kg

Kilde: Renosyds vejedata og prognosemodel

Regeringens nationale affaldsplan (Ressourcestrategien: ”Danmark uden affald”, 2013) har som målsætning,
at 50% af husholdningsaffaldet på landsplan skal genanvendes i 2022. Fokusfraktionerne udgjorde godt
38.000 ton af de samlede mængder husholdningsaffald håndteret af Renosyd i 2017, hvoraf 39% blev
frasorteret til genbrug eller genanvendelse. Ifølge affaldsprognosen stiger andelen af genanvendt affald til
godt 40% i 2022. Som nævnt baserer dette sig på en passiv fremskrivning. Det er et valg i den nationale
affaldsplan, at madaffald, der udnyttes til energi i et biogasanlæg, tæller med i opgørelsen af 50%
genanvendelse, hvorimod det madaffald, der indsamles som en del af restaffaldet og energiudnyttes i et
forbrændingsanlæg, ikke tæller med. Der er således en generel forståelse af, at realisering af målet på 50%
alene kan opnås ved udsortering af organisk affald.
Figur 26: Prognose for %-andel af indsamlet husholdningsaffald til genbrug/genanvendelse
Opgjort iflg. affaldshierarkiet

Opgjort iflg. ressourcestrategi (fokusfraktioner)

Noter:
Kilde: Renosyds vejedata og prognosemodel
Prognose hvis intet ændres fremover. I %-fordeling iflg. affaldshierarkiet er medregnet jord, jf. beskrivelse ved figur 19.

EU har i maj 2018 vedtaget en cirkulær økonomi-pakke, som har fokus på affaldsforebyggelse, høje mål for
genanvendelse, skærpede metoder til beregning af genanvendelse og mere fokus på kildesortering. EU25

aftalen omfatter nye bindende mål på nationalt niveau for genanvendelse af det kommunalt indsamlede
affald. Målene lyder på 55% i 2025, 60% i 2030 og 65% i 2035. Disse mål skal implementeres i national
lovgivning, forventeligt i 2020.
Opgøres genanvendelsesandel efter affaldshierarkiet, dvs. inklusiv alle affaldsfraktioner indenfor
husholdningsaffald stiger %-andelen fra 63% i 2017 til knap 65% i 2022 og knap 67% i 2030. Præcise
definitioner af opgørelsesmetoder for de fremtidige målsætninger afventes, men det er givet, at der fortsat
skal skabes forbedringer i ressourceudnyttelsen af det indsamlede affald.
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Figur 27: Prognose for affaldsmængder i ton pr. år opdelt i fraktioner
Fraktioner
Restaffald
Organisk affald
Tekstiler
Emballage
Papir
Pap
Haveaffald til kompost
Batterier
Asbest
Klinisk risikoaffald
Akkumulatorer
Autodæk m fælge
Blandet folie
Brandslukkere
Brokker og beton
Brændbart småt
Brændbart stort
Deponi (ikke-forbrændingsegnet)
Farligt affald
Fyrværkeri
Gips
Havemøbler
Hvid sanitet mm
Hård PVC
Hård plast
Isolering
Jern og metal
Jordfyld
Kabler
Olie
Planglas
Plastdunke (HDPE)
Pærer, lysstofrør
Rent træ
Rødder
Skærme
Småt/andet elektronik
Store husholdningsapparater (hvidevarer)
Store husholdningsapparater (kølemøbler)
Trykflasker
Trykimprægneret træ
Vinduer
Værdicentralen - tøj til genbrug/genanvendelse
Værdicentralen - effekter til genbrug
Affaldsindsamling i alt

2017
19.041
0
0
2.641
3.105
1.141
11.753
34
132
15
38
143
198
3
8.095
2.744
1.549
444
170
0
547
46
456
100
171
203
1.829
6.360
41
20
203
25
11
5.042
432
110
419
342
182
5
932
282
189
326
69.520

2022
19.608
0
0
3.232
2.816
1.397
12.723
36
147
16
40
152
254
3
8.633
2.756
1.556
424
180
0
607
49
481
106
181
215
2.029
7.058
46
21
214
28
11
5.595
433
116
442
361
192
5
1.034
297
199
344
74.041

2030
19.860
0
0
4.317
2.327
1.866
13.960
38
167
17
43
163
367
3
9.248
2.681
1.514
380
190
0
693
51
507
112
190
226
2.317
8.058
52
22
226
32
12
6.388
422
122
466
381
203
6
1.181
314
210
363
79.693
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Affaldsbehandling: Behandlingsanlæg og prognoser
for affaldsmængder
Det indsamlede husholdningsaffald bringes til behandlingsanlæg, som behandler affaldet med henblik på
udnyttelse af ressourcerne, jf. affaldshierarkiet. Husholdningsaffald indsamlet af Renosyd i Skanderborg og
Odder Kommuner bringes til forskellige behandlingsanlæg. Renosyd har egne anlæg inden for genbrug,
genanvendelse, energiudnyttelse og deponi.
En række affaldsfraktioner kan ikke behandles på Renosyds anlæg og bringes derfor direkte fra
affaldsindsamling til eksterne, overvejende privatejede behandlingsanlæg.
I det følgende beskrives Renosyds behandlingsanlæg, som behandler lokalt indsamlet husholdningsaffald.

Renosyds affaldsenergianlæg
Affaldsforbrændingsanlægget/affaldsenergianlægget på Norgesvej i Skanderborg er ejet af Renosyd i/s. Her
afbrændes affald fra virksomheder og husholdninger, som omdannes til fjernvarme og el.
Anlægget har godkendelse til afbrænding af 70.000 ton affald årligt. De seneste år er dette knapt udnyttet,
idet der i 2017 blev afbrændt 67.948 ton affald i anlægget. Figur 28 viser sammensætning og kilder til
afbrændt affald i 2017 samt prognose indtil 2030.
Figur 28: Prognose for tilførte affaldsmængder i ton til energianlægget
Husholdningsaffald - fraktioner
Restaffald

2017

2022

2026

2030

17.988

19.608

19.776

19.860

Brændbart småt

2.461

2.756

2.724

2.681

Brændbart stort

1.287

1.556

1.538

1.514

432

433

428

422

21.737

24.353

24.467

24.476

17.218

20.000

20.000

20.000

Andre leverandører*

7.523

8.306

8.991

9.732

Importeret brændsel

20.129

17.000

16.000

16.000

45.306

44.991

45.732

Rødder
Husholdningsaffald til energianlæg i alt

Andre leverandører
Behandling for andre selskaber

Biobrændsel
Andre leverandører til energianlæg i alt

1.341
46.211

Forbrændingsegnet til energianlæg i alt
67.948
69.659
69.457
70.208
Noter:
I 2017 er en mindre del af det indsamlede forbrændingsegnede affald behandlet hos Hammel Fjernvarme. Denne mængde er fra 2018
hjemtaget til forbrænding i Skanderborg. Tilførslen af brændbart affald fra andre leverandører (lokale virksomheder) forventes at
øges med 2 procent om året. Eksisterende kontrakter på behandling af affald for andre selskaber og importeret affald udløber ved
udgangen af 2020.

Som det fremgår af figur 28, er anlæggets kapacitet i dag større end den mængde affald, der indsamles fra
Skanderborg og Odder Kommuners indbyggere. Derfor udbydes den ikke udnyttede restkapacitet til
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energiudnyttelse nationalt og internationalt. Hvis genanvendelsen af affald øges gennem mere udsortering
af genanvendeligt affald fra det affald, der i dag forbrændes (f.eks. organisk affald), vil det på Renosyds
energianlæg blive erstattet af en øget mængde importeret affald.
Renosyds affaldsforbrændingsanlæg har en aftale med Varmeplan Aarhus indtil 2028 om afsætning af al den
samlede producerede varme. Renosyds bestyrelse har fastholdt en strategi om at udvikle
affaldsenergianlægget og afsætte midler til den nødvendige vedligeholdelse inden for denne aftaleperiode,
således der er tilstrækkelig kapacitet på værket til håndteringen af det lokale affald indtil mindst 2028.
Der pågår et arbejde med at analysere og beslutte, hvorvidt Renosyd skal investere i levetidsforlængelse efter
2028. Forventningen er, at der også efter 2028 vil være behov for anlæggets forbrændingskapacitet.
Rammebetingelserne for affaldsforbrænding er imidlertid usikre, da det blandt andet har været foreslået at
indføre udbudspligt på det kommunalt indsamlede affald. Det vil betyde, at Renosyd skal udbyde det
indsamlede affald til forbrænding, hvilket potentielt kan medføre, at et andet affaldsforbrændingsanlæg
tilbyder forbrændingskapacitet til en lavere pris end i Skanderborg på Renosyds eget anlæg.
Endvidere er det usikkert, hvorvidt den nuværende fortrinsret for varme produceret ved affaldsforbrænding
vil blive opretholdt i varmeforsyningslovgivningen. Det vurderes dog, at Renosyds varmeproduktion med det
nuværende prisniveau fortsat vil være attraktivt for fjernvarmeselskaber.

Affaldscenter Skårup: Behandlingsanlæg for deponi, sortering og
genanvendelse
Affaldscenter Skårup fungerer som sorterings-, genanvendelses og deponeringsanlæg for Skanderborg og
Odder Kommuner. Anlægget er ejet af Renosyd. Anlægget modtager hovedsageligt affald fra Renosyds
genbrugspladser samt i begrænset omfang (for udvalgte fraktioner) direkte fra husholdninger og
virksomheder i de to kommuner.

Figur 29: Prognose for tilførte affaldsmængder i ton til sortering og genanvendelse
på Affaldscenter Skårup
Fraktioner / ton pr. år

2022

2026

2030

14.546

14.913

15.213

15.520

717

735

750

765

Deponeringsegnet affald

2.777

0

0

0

Brokker og beton

8.181

8.263

8.329

8.396

Jern og metal

1.871

1.967

2.047

2.088

810

831

828

837

Jordfyld

6.360

6.685

6.956

7.239

Rent træ

5.480

5.759

5.993

6.237

941

990

1.030

1.072

10.141

10.396

10.366

10.478

112

107

102

98

51.936

50.645

51.615

52.729

Haveaffald til kompost
Rødder

Forbrændingsjern

Trykimprægneret træ
Slagger
Forbrænding
Total

2017
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I 2017 modtog Affaldscenter Skårup i alt 51.936 ton affald, heraf 34.958 ton fra Renosyds egen
affaldsindsamling samt 16.978 ton fra andre kilder/leverandører. Af sidstnævnte udgjorde slagger fra
Renosyds affaldsforbrændingsanlæg (Affaldsenergianlæg Norgesvej) 10.951 ton (10.141 ton ren slagge efter
udsortering af 810 ton forbrændingsjern).

Deponi på Affaldscenter Skårup
Affaldscenter Skårup er blandt andet miljøgodkendt deponeringsanlæg for blandet affald. I henhold til
deponeringsbekendtgørelsen er det fra den 1. april 2020 ikke tilladt at deponere blandet affald på ikkekystnære deponeringsanlæg og ikke-kystnære deponeringsenheder. Tilsynsmyndigheden kan dog for
bestående ikke-kystnære deponeringsanlæg for blandet affald i særlige tilfælde, og på baggrund af en
konkret vurdering, dispensere fra forbuddet1. Der vil fortsat kunne deponeres mineralsk og inert affald på
ikke-kystnære deponeringsanlæg efter 2020, men i Skårups tilfælde fordrer det en omklassificering og ny
godkendelse af deponianlægget. Indtil spørgsmålene er afklarede, forudsættes det, at deponeringen af
blandet affald ophører med udgangen af marts 2020. Der er taget højde for dette ved fastsættelse af de
nuværende takster i forhold til afskrivning på anlæg, sikkerhedsstillelse m.v.

Figur 30: Prognose for affaldsmængder i ton til deponering på Affaldscenter Skårup
Fraktioner

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2024

2030

Deponi (ikke-forbrændingsegnet)*

2.300

2.254

2.209

541

0

0

0

0

Asbest*

477
2.777

481
2.735

486
2.695

123
664

0
0

0
0

0
0

0
0

I alt

Deponeringsmængden forventes at udgøre op til 3.000 ton årligt i planperioden, heraf ca. en femtedel fra
genbrugspladserne, resten fra virksomheder og andre affaldsproducenter i Renosyds opland. Behandlingen
af dette affald skal forventeligt udbydes, hvis deponeringsaktiviteten i Skårup indstilles. Flere anlæg har
tilkendegivet interesse for at indgå en aftale om deponeringskapacitet. Det vurderes, at der er tilstrækkelig
behandlingskapacitet til blandet affald på kystnære anlæg i Region Midtjylland i planperioden for Affaldsplan
2019-2022.
Hvis deponeringsaktiviteten lukker på Affaldscenter Skårup, skal det overvejes, om der skal etableres en
omlaste-facilitet til deponeringsegnet affald. En nedlukning af deponiet kan også få betydning for de øvrige
aktiviteter på Affaldscenter Skårup, da der i givet fald skal laves en nedlukningsplan for retablering af
området. En masterplan for Affaldscenter Skårups fremtid er derfor under udarbejdelse.

Kompostanlæg
Renosyds kompostanlæg til behandling af haveaffald vurderes at have tilstrækkelig kapacitet til behandling
af de fremtidige mængder. Der er tale om en arealkrævende aktivitet lokaliseret på Affaldscenter Skårup.
Anlæggets fremtid hænger derfor i nogen grad sammen med deponianlæggets fremtid. Overvejelser om
kompostanlæggets fremtid indgår i udarbejdelsen af Masterplanen for Affaldscenter Skårup. Hvis aktiviteten

1

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg nr. 1059 28. august 2013, § 15, stk. 6 og 7.

30

må ophøre, vurderes det, at det efter udbud vil være muligt at afsætte haveaffaldet til behandling på andre
anlæg inden for en rimelig transportafstand.

Sorteringsanlæg for beton og brokker
Anlægget er lokaliseret på Affaldscenter Skårup. Der er tale om et ældre og noget nedslidt anlæg. Oplag i
forbindelse med behandlingen er meget pladskrævende. Det kan derfor komme på tale at udbyde
mængderne til behandling på andre anlæg. Det vurderes, at der er tilstrækkelig kapacitet og
behandlingsmuligheder til at sikre afsætning af de forventede mængder.

Jordbehandlingsanlæg
Renosyd etablerede i 2008 et jordkarteringsanlæg i Vedslet for at kunne håndtere jord fra
genbrugspladsernes indsamling. Kartering foregår ved, at jorden opdeles i såkaldte miler (a ca. 120 ton). Fra
de enkelte miler udtages repræsentative jordprøver, der analyseres for de parametre, der er angivet i BEK
nr. 1452 af 07/12/2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.
Den største del af jorden kan efter analyser nedklassificeres til ren jord, som genanvendes som jordfyld.
Forurenet jord bliver kørt bort til andet formål/rensning.
Anlægget vurderes at have den nødvendige kapacitet, men af driftsmæssige hensyn vil en mere lokal
placering være at foretrække.

Afsætningsmuligheder for genanvendelige
affaldsfraktioner
Der kan som udgangspunkt findes afsætningsmuligheder for alle de affaldsfraktioner, som Renosyd
indsamler. Det er dog for de enkelte fraktioner ift. afsætning i fremtiden relevant at vurdere nedenstående
kriterier med hensyn til økonomi, miljøgevinster og ressourceforbrug:
•

Kvalitet af potentielle modtageanlægs behandling, herunder grad af downcykling og
genanvendelsesgrad.

•

Afstand til behandlingsanlæg i kombination med fraktionens rumvægt.

•

Antal potentielle behandlingsanlæg indenfor acceptabel køreafstand er vigtig. Jo færre potentielle
anlæg, desto mere sårbar bliver afsætningen i forhold til behandlingsanlæggenes økonomi. Samtidig
reduceres konkurrencen ved udbud af behandling.

Disse kriterier er udgangspunktet for vurderingen af afsætningsmuligheder for de enkelte genanvendelige
fraktioner i figur 31 nedenfor. Som det fremgår, er der enkelte fraktioner, hvor den fremtidige behandling
kan være usikker. Disse uddybes i efterfølgende afsnit.
Samlet set forventes det, at der vil være tilstrækkelig kapacitet til behandling af genanvendelige fraktioner
af husholdningsaffaldet i planperioden. En stor del af affaldet afsættes på markedsvilkår, og for de fleste
fraktioner er der et velfungerende marked. Det kan dog ikke udelukkes, at der i planperioden kan opstå
problemer for visse fraktioner som følge af vigende efterspørgsel, eller at markedet tilføres væsentligt større
mængder fra andre lande.
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Figur 31: Afsætningsmuligheder for genanvendelige affaldsfraktioner (husholdningsaffald)
Affaldsfraktion

Organisk affald
Tekstiler

Mængde, skøn Behandlingsanlæg
(ton pr. år)
5.000
400

Biogasanlæg

Forventet
behandlingskapacitet
Tilstrækkelig

Gensalg i genbrugsbutikker, genanvendelse af fibre

Tilstrækkelig

Emballage

4.300

Diverse sorteringsanlæg, se note nedenfor

Usikker

Papir

3.000

Genanvendelse på papirfabrikker, primært i udlandet

Tilstrækkelig

Pap

1.900

Genanvendelse på papfabrikker, primært i udlandet

Tilstrækkelig

Komposteringsanlæg, Affaldscenter Skårup

Tilstrækkelig

Haveaffald

14.000

Klinisk risikoaffald

20

Batterier

40

Behandling på
forbrænding)
Producentansvar

Akkumulatorer

45

Producentansvar

Tilstrækkelig

Regummiering, gummigranulat

Usikker

Autodæk m fælge
Brandslukkere

165

(destruktion

ved Tilstrækkelig
Tilstrækkelig

Specialbehandling forud for genanvendelse

Tilstrækkelig

Brokker og beton

9.300

Sortering og nedknusning, Affaldscenter Skårup

Tilstrækkelig

Elektronikaffald

1.200

Producentansvar

Tilstrækkelig

Farligt affald
Fyrværkeri

3

specialanlæg

200
1

Genanvendelse og specialbehandling på diverse Tilstrækkelig
specialanlæg
Specialbehandling
Tilstrækkelig

Gips

700

Hård PVC

125

Forbehandling
forud
gipspladeproduktion
Genanvendelse

Hård plast

200

Genanvendelse

Isolering

225

for

genanvendelse

i Tilstrækkelig
Usikker
Usikker

Jern og metal

2.400

Flere genanvendelsesmuligheder,
letbetonklinker
Veludviklet marked for metalskrot

f.eks.

fyld

i Tilstrækkelig

Jord

8.000

Genanvendes direkte (ren jord) eller efter rensning

Tilstrækkelig

Tilstrækkelig

Kabler

50

Genanvendelse af metaller efter forbehandling

Tilstrækkelig

Olie

25

Genanvendelse

Tilstrækkelig

Genanvendelse i produktion af glasuld

Tilstrækkelig

Planglas
Plastdunke (HDPE)
Plastfolie

225
35

Genanvendelse

Tilstrækkelig

Plasthavemøbler

50

Afsættes
via
mægler
til
oparbejdningsanlæg
Genanvendelse efter sortering

Pærer, lysstofrør

15

Producentansvar

Tilstrækkelig

Genanvendelse i spånpladeproduktion

Usikker
Tilstrækkelig

Rent træ

400

6.400

sorterings-

og Usikker
Usikker

Rødder

425

Oparbejdes til biobrændsel, Affaldscenter Skårup

Sanitet mm

500

Trykflasker

6

Flere genanvendelsesmuligheder, f.eks. som tilslag i Tilstrækkelig
beton
Specialbehandling forud for genanvendelse
Tilstrækkelig

Trykimprægneret
træ
Vinduer

1.200

Effekter til genbrug

1.000

325

Genanvendelse på tyske specialanlæg

Tilstrækkelig

Genanvendelse

Tilstrækkelig

Gensalg i genbrugsbutikker, herunder Værdicentralen Tilstrækkelig
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Genanvendelige fraktioner, der kræver særlig opmærksomhed

Emballage
Renosyds emballagefraktions sammensætning af metal, glas og plast (MGP) har opnået en vis udbredelse i
Jylland/Fyn (i alt 17 kommuner), med udgangspunkt i Dansk Affalds sorteringsanlæg i Vojens. Fraktionen kan
på grund af sin sammensætning blive problematisk på sigt, da MGP medfører sorteringsmæssige
udfordringer. Sortering af metal/plast blandinger er en standardsortering i Danmarks nabolande, men disse
anlæg ønsker ikke at modtage en fraktion, der også indeholder glas. Det er derfor også usikkert, om der findes
private aktører, der er interesserede i at etablere nye anlæg for sortering af MGP.
I forbindelse med Dansk Affaldsforenings afdækning af mulighederne for en mere ensartet affaldssortering,
er det konkluderet, at hård og blød plast bør indsamles i samme fraktion. Hård og blød plast er helt
uforeneligt ved sortering af en MGP fraktion. Til gengæld er hård/blød plast/metalemballage en
standardsortering i Danmarks nabolande. Det fælles plastudbud, som Københavns Kommune gennemfører
i samarbejde med CLEAN, specificerer også denne blanding.
Sammensætningen af Renosyds nuværende emballagefraktion kan været udfordret af flere årsager:
•

Afsætningen af MGP er usikker på sigt, da de få potentielle modtageanlægs økonomiske fundament
er skrøbeligt.

•

Fraktionens indhold af glas er uhensigtsmæssig, når der skal foretages en effektiv sortering med
output af høj kvalitet og lavt forbrug af efterfølgende manuel sortering.

•

Fraktionens indhold af glas blokerer for, at både blød og hård plast kan indsamles i samme fraktion.

Meget taler for at glas og plast holdes separat i indsamlingen:
•

Glas udgør vægtmæssigt mere end 75% af MGP fraktionen. Logistikken til behandlingsanlæg kan
derfor optimeres, hvis glas indsamles separat.

•

Alternativt kan modtageanlæg for glas (Reiling) også modtage en fraktion af glas og metalemballage.

•

En emballagefraktion uden glas kan presses i baller, og dermed bliver væsentligt længere
køreafstand både økonomisk og miljømæssigt acceptabel.

Usikkerhed om affaldsfraktionen emballage knytter sig også til det forhold, at EU har besluttet, at der senest
i 2025 skal indføres producentansvarsordninger for emballageaffald. Hvordan dette skal implementeres, er
endnu uvist, og således knytter der sig stor usikkerhed til både indsamling og behandling af de fraktioner,
som vil blive omfattet af producentansvaret. Udmøntning og implementering af producentansvaret kan
således forventes at få markant betydning for Renosyds håndtering af emballageaffald.

Rent træ
Rent træ er volumenmæssigt en stor fraktion, som afsættes til et enkelt behandlingsanlæg, Kronospan i
Pindstrup. Renosyd har gennem mange år haft en løbende kontrakt om levering af fraktionen. I forbindelse
med Kronospans opkøb af fabrikken i 2015 blev aftalen erstattet af kontrakter med årlige fornyelser om
levering.
Samarbejdet med Kronospan har vaklet et par gange de seneste to år, hvor virksomheden har demonstreret
sin vilje til at udnytte sit de facto monopol. Senest i foråret 2018, hvor de varslede en væsentlig reduktion af
kontraktmængden, da en stor kunde trådte i betalingsstandsning.
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Kontrakten med Kronospan indeholder krav til renhed af de leverede materialer, som i praksis giver
modtageanlægget mulighed for at afvise en meget stor andel af det, Renosyd leverer.
Kronospan/Pindstrup er det eneste danske modtageanlæg, men der findes udenlandske modtageanlæg, der
ligesom Kronospan genanvender rent træ til spånpladeproduktion. En god del af det træ, der indsamles i
Danmark, afsættes til udenlandske anlæg, da den samlede indsamling overstiger Kronospan/Pindstrups
behov. Ved den udenlandske afsætning håndhæves skrappere renhedskrav end den, Kronospan/Pindstrup
hidtil har accepteret.
Der er en risiko for, at modtagekravene til kvalitet vil blive skærpede, f.eks. afvisning på grund af maling og
lak på overfladerne. Det vil udløse en ændring i sorteringsvejledningen, og dermed flytte væsentlige
mængder fra genanvendelse til energiudnyttelse.

Plast
Genanvendelse af plast foregår i et væsentligt mere fragmenteret marked end andre genanvendelige
materialer. Ved indsamling af plastaffald blandes et stort antal polymerer sammen, som efterfølgende skal
udsorteres i enkeltpolymerer, før de kan oparbejdes som nyt råmateriale. Det kan ske i en hel kæde af
virksomheder, der foretager hver sin proces, og hvor næste led i kæden arbejder videre med restmaterialet
fra det foregående led, eller blot videresælger det til næste led igen. Undervejs i hele kæden kan dårligere
sorteringer tages ud og anvendes til RDF eller til produktion af downcyclede produkter, der består af en
blanding af flere polymerer.
Reel genanvendelsesgrad, sporbarhed og dokumentation for kvalitet i genanvendelse er derfor en stor
udfordring, når det gælder plast.
Forventet i efteråret 2018 sender CLEAN på vegne af Københavns Kommune og 35 andre kommuner de
deltagende kommuners samlede plastmængder i udbud. I den forbindelse bliver der stillet specifikke krav til
tilbudsgiverne med hensyn til genanvendelsesgrad, sporbarhed og dokumentation for kvalitet. Kravene
forventes at give en højere samlet behandlingspris end den nuværende, såfremt det besluttes at acceptere
et tilbud. Det kan også få betydning for sortering og antal af fraktioner på Renosyds genbrugspladser, da
Renosyd i øjeblikket har flere sorteringer end flertallet af de deltagende kommuner.

Gummi
Hovedparten af det genanvendte gummi anvendes til kunstgræsbaner. Der har vist sig at være et betydeligt
svind af gummigranulat fra banerne, som havner i naturen. Det rejser spørgsmål om miljøgevinsten ved
denne type genanvendelse og vil måske på sigt føre til begrænsninger i denne form for genanvendelse.
På den anden side er udviklingsarbejdet med at gøre genbrugsgummi anvendeligt i ny dækproduktion langt
fremskredent hos modtagevirksomheden (sammen med dækfirmaer). Genanvendelse af en væsentlig del af
affaldsgummiet i ny dækproduktion må forventes at forbedre miljøgevinsten.

Beton/brokker
Ny restproduktbekendtgørelse skærper kravene til renhed for genanvendelse. Det kan derfor blive aktuelt at
frasortere større mængder til deponi end hidtil for at leve op til kravene.
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