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Status for direkte genbrug på genbrugsstationerne 
 

Bestyrelsen traf på møde den 24. september 2014 (sag nr. 25-14) beslutning om at 
fremme klunsning på genbrugsstationerne på baggrund af følgende principper: 
 

• AffaldspyramidenAffaldspyramidenAffaldspyramidenAffaldspyramiden anvendes som ny generel retningslinie for håndtering af affald 
på genbrugsstationerne.  
 

• Der iværksættes en kampagnekampagnekampagnekampagne over for genbrugsstationernes brugere med henblik 
på at sprede budskabet: ”Gi’ det videre”.  

 

• Der iværksættes en kortlægningkortlægningkortlægningkortlægning af, hvad og hvor meget der omsættes via klunser-
ordningen, samt i hvilket omfang der er potentiale for yderligere direkte genbrug af 
produkter/genstande, der i dag måtte havne i andre containere. 

 

• Der designes og etableres opdaterede fysiske faciliteteropdaterede fysiske faciliteteropdaterede fysiske faciliteteropdaterede fysiske faciliteter på pladserne, som er i 
overensstemmelse med det øgede fokus på direkte genbrug. 

 

• Der iværksættes forsøg med ”mandsopdækning” af containere”mandsopdækning” af containere”mandsopdækning” af containere”mandsopdækning” af containere, der omfatter de 
øverste lag i affaldspyramiden, dvs. containere til deponeringsegnet og forbræn-
dingsegnet affald.  

 

• Der foretages en nærmere vurdering af, under hvilke betingelser tunge og volumi-tunge og volumi-tunge og volumi-tunge og volumi-
nøse effekternøse effekternøse effekternøse effekter (fx byggematerialer) eventuelt vil kunne omfattes af ordningen for 
direkte genbrug. 
 

Nærværende notat har til formål at give en status på ovenstående aktiviteter, herunder 
at redegøre for opnåede erfaringer.  
 
Affaldspyramiden    
I medfør af den nye praksis, som er gennemført på genbrugsstationerne, skal principielt 
alt affald, borgere og virksomheder ønsker at aflevere på genbrugsstationerne, håndte-
res i overensstemmelse med affaldspyramiden (ud fra madpyramidens devise om ”mest 
i bunden; mindst i toppen”). I medfør af affaldspyramiden har direkte genbrug som ud-
gangspunkt fortrinsret frem for genanvendelse, forbrænding og deponering.  
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Affaldspyramiden blev i sin oprindelige form udviklet af affaldsselskabet AffaldPlus, 
som har givet Reno Djurs lov til at adoptere figuren. Reno Djurs har efterfølgende givet 
figuren et nyt grafisk udtryk: 
 
    

 
 

 
Figuren vil i Reno Djurs’ ”Affaldsguide 2016”, som udsendes til alle husholdninger primo 
2016, fremstå i en yderligere opdateret version: Figuren vendes på hovedet, så den i hø-
jere grad refererer til affaldshierarkiet, som har den mest efterstræbelsesværdige af-
faldsbehandling øverst i hierarkiet (dvs. i toppen).  
 
Kampagnen ”Gi’ det videre” 
Reno Djurs gennemførte i 2015 kampagnen ”Gi’ det videre”. Kampagnen, som i sit grafi-
ske udtryk byggede på en iøjnefaldende ”retro”-stil, omfattede avisannoncer, bannere og 
skiltning på genbrugsstationerne samt et obligatorisk startopslag på Reno Djurs’ hjem-
meside.  
 

 
 
Reno Djurs har fra flere sider fået anerkendelse for kampagnens stil og budskab, som 
afleveres grafisk interessant, med glimt i øjet og i en ikke-belærende tone.  
 
Kampagnen fortsætter i 2016 med helt nye annoncer i samme grafiske stil.  
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Kortlægning af potentiale 
Med bistand fra rådgivningsfirmaet Econet gennemførte Reno Djurs i efterår/vinter 2014 
en kortlægning af,  
 
1) hvad og hvor meget der omsættes via klunserordningen, samt 
2) i hvilket omfang der er potentiale for yderligere direkte genbrug af produkter/gen-

stande, der i dag havner i andre containere (til hhv. genanvendelse, energiudnyttelse 
og deponering).  

 
På baggrund af kortlægningen kan der blandt andet drages følgende hovedkonklusioner:  
 

• På kortlægningstidspunktet blev der afsat 350 tons/år i klunsercontainerne. Der vur-
deres at være et yderligere potentiale på 500 tons/år (dvs. i alt 850 tons/år). Poten-
tialet svarer til ca. 1 % af de samlede mængder, der årligt modtages på genbrugssta-
tionerne.  

• En klunserordning som Reno Djurs’ giver mulighed for at realisere en større andel af 
genbrugsstationernes potentiale end en genbrugsbutik. Det skyldes, at en væsentlig 
del af potentialet (300 tons) består af effekter, som ikke er salgbare i en butik, men 
derimod omsættelige i en klunserordning.  

 
Kortlægningen er afrapporteret i ”Vurdering af direkte genbrug. Rapport udarbejdet for 
Reno Djurs I/S”. Rapportens sammenfatning og konklusioner er vedlagt som et særskilt 
bilag (bilag 28.2).  
 
Med de aktiviteter, Reno Djurs har gennemført siden kortlægningens gennemførelse, 
vurderes det, at en væsentlig del af potentialet er realiseret.  
 
Fysiske faciliteter på pladserne 
På alle genbrugsstationerne er der etableret nye og udvidede ”klunserområder” med 
henblik på at gøre det mere indbydende at aflevere og hente effekter. Klunseområderne 
består af to skibscontainere; en til henholdsvis store og små effekter (sidstnævnte er i 
modsætning til førstnævnte indrettet med hylder). Containerne er belyste og har særlige 
skilte.  
 
Praksis viser, at de afleverede effekters omsætningshastighed er så stor, at der generelt 
ikke er pladsproblemer i klunsercontainerne (for at realisere det kortlagte potentiale er 
det trods alt også kun få hundrede kilogram effekter, som gennemsnitligt skal omsæt-
tes pr. container pr. åbningsdag).  
 
Øget fokus på affaldspyramidens øverste lag 
Der har været gennemført forsøg med systematisk ”mandsopdækning” af containere, 
der omfatter de to øverste lag i affaldspyramiden, dvs. containere til deponeringsegnet 
og forbrændingsegnet affald. 
 
Forsøget har haft til formål at fremme det direkte genbrug over for kunder, som agter at 
henlægge genbrugelige effekter i de forkerte containere. Forsøget har endvidere til for-
mål at vurdere forholdet mellem mængder, der kan flyttes fra forbrænding og depone-
ring, set i forhold til det personalemæssige ressourcetræk, ”mandsopdækningen” kræ-
ver.  
 
Forsøget afrapporteres som led i projektet ’’Uforløste potentialer på genbrugsstatio-
nerne’’ (se særskilt afsnit herom). 
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Der er planlagt yderligere aktiviteter til fremme af genanvendelsen på genbrugsstatio-
nerne. Der henvises til notatets afsnit om ’’Uddannelse af fremtidens pladsmænd på 
genbrugsstationerne”. 
 
Tunge og voluminøse effekter 
Det er fortsat en udfordring, i hvilket omfang og under hvilke omstændigheder tunge og 
voluminøse effekter (fx byggematerialer) vil kunne omfattes af ordningen for direkte 
genbrug.  
 
For tunge og voluminøse effekter er der behov for at vurdere praktisk håndtering såvel 
som arealkrav ved opbevaring, idet tunge og voluminøse materialer næppe vil kunne 
håndteres inden for de nuværende genbrugsstationers fysiske rammer. 
 
Byggematerialer, som kan håndteres manuelt uden hjælpemidler, henvises allerede til 
klunsercontainerne.  
 
Administrationen planlægger som forsøg at etablere faciliteter for tunge og voluminøse 
effekter på den nye genbrugsstation ved Feldballe.  
 
Pladsmændenes Pladsmændenes Pladsmændenes Pladsmændenes erfaringererfaringererfaringererfaringer    
    
Reno Djurs’ pladsmænd er positive over for direkte genbrug og har taget godt imod kon-
ceptet.  
 
Pladsmændenes motivation til at gøre en forskel er af afgørende betydning for direkte 
genbrug. I den forbindelse er det af central betydning, at pladspersonalet har de rette 
kompetencer til at indgå i en positiv dialog med brugerne om korrekt sortering.  
 
Den vel nok største barriere for direkte genbrug er, at nogle brugere er fastholdte i gamle 
(u)vaner – bevidst eller ubevidst.  
 
Det er administrationens vurdering, at genanvendelsen på genbrugsstationerne kan 
øges gennem bedre uddannelse af pladsmændene. 
 
Øvrige Øvrige Øvrige Øvrige forholdforholdforholdforhold    
 
Uforløste potentialer på genbrugsstationerne 
Miljøministeriets pulje til implementering af ressourcestrategien (Kommunepuljen) gav 
ved udgangen af 2014 Reno Djurs tilsagn om tilskud til tre projekter, herunder projektet 
’’Uforløste potentialer på genbrugsstationerne’’. 
 
Projektet tager udgangspunkt i det forhold, at mere end 60 % af affaldet fra hushold-
ninger afleveres på genbrugsstationerne.  På den baggrund er det projektets formål at 
afprøve forskellige tiltag til at mindske mængden af fokusmaterialer i brændbart affald 
på genbrugsstationerne.  
 
Som led i projektet er følgende aktiviteter blandt andet gennemført: 

• Kortlægning af genanvendelige (og genbrugelige) materialer i brændbart/deponi 
(før og efter) 

• Undersøgelse af brugeradfærd - kvalitative interviews og spørgeskemaer 
• Placering af containere, vurdering og evt. omplacering 
• Bedre information og skiltning 
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• Styrkelse af pladsmænds fokus på genanvendelse og direkte genbrug 
• Forsøg med øget bemanding 
• Forsøg med sluseordning, hvor brugerne skal sortere sække 

• Rapportering og formidling 

Projektet, som gennemføres i samarbejde med Randers Kommune, afrapporteres primo 
2016.  
 
Der foreligger endnu ikke en sammenfattende og endelig konklusion på projektet. Fore-
løbigt kan det dog konkluderes, at op mod halvdelen af affaldet i småt brændbart består 
af genanvendelige fokusmaterialer (glas, metal, pap, papir, hård og blød plast, tekstiler 
og træ). Det kan endvidere konkluderes, at det kun er ganske få fokusmaterialer, som 
flyttes via praktiske tiltag som skiltning, ny information og omplacering af containere. 
Derimod er det pladspersonalets rolle, som er afgørende for bedre sortering.  
 
Uddannelse af fremtidens pladsmænd på genbrugsstationerne 
Reno Djurs har med ansøgningsfrist den 13. november 2015 fremsendt en ny ansøgning 
til Miljø- og Fødevareministeriets kommunepulje. Det ansøgte projekt har til formål at 
øge genanvendelsen på genbrugsstationerne gennem bedre uddannelse af fremtidens 
pladspersonale.  
 
Udgangspunktet for ansøgningen er førnævnte foreløbige konklusioner i Reno Djurs’ 
projekt ”Uforløste potentialer på genbrugspladser”.  
 
Projektets formål er at styrke pladspersonalets rolle ved blandt andet at forbedre ar-
bejdsmetoder, motivation og dialog med brugerne. I et udviklingsforløb med workshops, 
praktiske øvelser og evalueringer er det planen at redefinere og forny pladspersonalets 
rolle. Projektets samlede økonomiske ramme, til hvilken der er ansøgt støtte, er 
800.000 kr. 
 
Der foreligger endnu ikke tilbagemelding fra ministeriet.  
 
Generel udvikling af affaldshåndteringen på genbrugsstationerne 
Den generelle udvikling af genbrugsstationernes affaldshåndtering er, at stadig større 
affaldsmængder håndteres i overensstemmelse med affaldspyramiden.  
 
Der henvises til figuren på næste side, som viser følgende: 
 

• Den gule graf (hvor enheden skal aflæses på højre akse) viser de samlede modta-
gene mængder på genbrugsstationerne gennem årene.  

• De øvrige grafer (hvor enheden skal aflæses på venstre akse) viser mængderne af 
affald til forbrænding og deponering gennem årene.  

 
Ud fra figuren kan det konkluderes, at de samlede afleverede mængder på genbrugssta-
tionerne har været stort set uændrede de sidste 10 år – til gengæld har der gennem de 
sidste mange år været løbende reduktioner af mængderne til forbrænding og depone-
ring.  
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