
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Særskilt indsamling af organisk dagrenovation   
 

Miljøministerens ressourcestrategi er endnu ikke offentliggjort; men fra ministeriet er der udsendt klare signaler 
om, at et af hovedindsatsområderne bliver det organiske affald, herunder særskilt indsamling af organisk dagre-
novation.  
 
Reno Djurs I/S ønsker aktivt at øge genanvendelsen af blandt andet dagrenovation. Bestyrelsen for Reno Djurs 
I/S har således truffet beslutning om, at der senest i 2014 skal indføres et nyt koncept for dagrenovation, som i 
højere grad end i dag fremmer genanvendelsen af dagrenovation. 
 
Inspireret af Miljøstyrelsens ”Idékatalog til øget genanvendelse af dagrenovation - sortering i to eller flere frakti-
oner” har Reno Djurs I/S vurderet de tekniske og økonomiske konsekvenser ved at øge genanvendelsen ud fra 
forskellige alternative indsamlings- og behandlingsformer. 
 
Miljøstyrelsens idékatalog tager som bekendt udgangspunkt i et affaldsopland med 550.000 indbyggere. Da 
Reno Djurs I/S’ opland imidlertid kun har ca. 80.000 indbyggere, har det været nødvendigt at ”oversætte” en 
række af katalogets centrale forudsætninger til Djurslandske forhold.  
 
Reno Djurs har vurderet 8 forskellige indsamlings- og behandlingskoncepter, herunder systemer til særskilt ind-
samling og behandling af den organiske dagrenovation.  
 
En række af de af Reno Djurs beregnede scenarier vil kunne flytte store mængder organisk affald fra forbrænding 
til bioforgasning. Den økonomiske konsekvens for borgerne vil blive renovationsgebyrer, som er øget med 12-40 
% i forhold til de nuværende gebyrer.  
 
Miljøstyrelsen gennemførte i 2003 en samfundsøkonomisk analyse af øget genanvendelse af organisk dagreno-
vation. Analysen konkluderede, at ”det ikke kan betale sig for samfundet at genanvende organisk dagrenovation 
ved bioforgasning eller central kompostering. Forbrænding er samfundsøkonomisk den billigste løsning, efter-
fulgt af bioforgasning, mens central kompostering er den dyreste løsning for samfundet”. 
 
Vi er ikke bekendt med, at der siden 2003 er foretaget en opdatering af analysen. 
 
Særskilt indsamling af organisk affald vil pålægge borgerne ekstraomkostninger såvel som mere ”bøvl” (fx i form 
af nye affaldsbeholdere under køkkenvasken såvel som uden for huset).  
 
Reno Djurs I/S er indstillet på at foretage de fornødne investeringer, som er nødvendige for at implementere et 
nyt, miljøforbedrende dagrenovationssystem. Ligeledes er Reno Djurs I/S indstillet på at pålægge borgerne de 
heraf afledte ekstraomkostninger - hvis der vel at mærke er gode miljømæssige argumenter for det.  
 
Kan miljøministeren bidrage med argumenter for, at særskilt indsamling og behandling af organisk dagrenovati-
on af miljømæssige grunde kan legitimere relativt store gebyrstigninger? 
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