
Affald 2012 
Renosam’s Konference & årsmøde 2012
den 8. - 10. maj på Hotel fjordgården

mød bl.a. Villum christensen  ::  søren gade  ::  torben Hansen  ::  søren Hermansen  ::  Henrik Høegh
Iver enevoldsen  ::  tor nørretranders   ::  jørn dohrmann  ::  lisbeth Bech poulsen  ::  david Zahle



PrAktiske 
oPlysninger

Konferencen afholdes på: 

Hotel Fjordgården
Vester Kær 28
6950 ringkøbing
telefon 97 32 14 00

pris for deltagelse i arrangementet er:
(Alle priser er ekskl. moms.)

renosam medlemmer:
tirsdag-torsdag den 8.,9. og 10. maj 2012   7.450,-
tirsdag-onsdag den 8. og 9. maj 2012 (indtil kl. 17.15)  6.050,-
onsdag den 9. maj 2012 (indtil kl. kl. 17.15)   3.685,-
onsdag-torsdag den 9. og 10. maj 2012 6.897,-

IKKe renosam medlemmer:
tirsdag-torsdag den 8.,9. og 10. maj 2012  8.450,-
tirsdag-onsdag den 8. og 9. maj 2012 (indtil kl. kl. 17.15)    7.050,-
onsdag den 9. maj 2012 (indtil kl. kl. 17.15)     4.685,-
onsdag-torsdag den 9. og 10. maj 2012        7.897,-

Tilmelding
tilmelding skal være skriftlig. du kan tilmelde dig på www.renosam.dk

sidste frist for tilmelding er torsdag den 22. marts 2012.

tilmeldingen er bindende efter denne dato. Afbud eller ændringer 
i forhold til tilmelding kan kun ske på e-mail: renosam@renosam.dk

overnatning: se næstsidste side (renosam fordeler pladserne).



”Affald skal genanvendes og ikke 
bortkastes. det skal i stedet ind rettes 
til genbrug ved at både de tekniske 
produkter og maden vi spiser, skal 
fremstilles med kredsløb for øje. det 
handler om bl.a. justering af borger-
nes indstilling, fødevareproduktionen 
og energi produktionen.” 

tor nørtranders
forfatter til fremtidsskriftet afskaf affald



Ankomst og kaffe

oplev ringkøbing-skjern
der vil være afgang til turene fra Hotel  fjordgården. på turene vil der 
blive serveret en let frokost (se modsatte side)

repræsentantskabsmøde

transport med busser fra hotellerne til Hvide sande

Velkomstdrink i fiskeauktionshallen i Hvide sande 

Velkomst 
ved formand mads jakobsen, renosam’s bestyrelse

Velkommen til Hvide sande  
ved Havnechef steen davidsen 

det store fiskebord 
fra Havnens røgeri, Hvide sande

Hyggeligt samvær

transport med busser til hotellerne

Kl. 10.00 - 11.00

Kl. 11.00 - 15.00

Kl. 15.00 - 17.00

Kl. 18.00 - 18.15

Kl. 18.45 - 20.30

Kl. 20.30 - 21.30

Kl. 21.30 - 23.00

Kl. 22.00 - 23.00

ProgrAm 
tirsdAg den 8. mAj kl. 10.00 - 23.00

Aftenens sponsorer:

fra Vestjylland 
til christiansborg – retur 
ved tidl. forsvarsminister søren gade

søren gade fortæller om livet som politi-
ker med anekdoter fra christiansborg og 
om hvad det har betydet for ham at være 
forsvarsminister for et land i krig.



der vil på turen blive fortalt om det store projekt med 
havneudvidelse, ”søvejen mod vest”, som på turen kan ses 
fra søsiden.

Info: hvidesandehavn.dk eller maritimtcenter.dk

tur 1 
sejltur med det gamle træskib maja 
som stævner ud fra Hvide sande 

Både den erfarne og den mindre øvede vil finde banen tiltal-
ende. sværhedsgraden afhænger af vestenvinden. dGU kort 
og handicap på under 36 påkrævet.

Info: fore.dk eller søg på Holmslandklitgolf.dk

tur 2 
golftur til Holmsland Klit golf 
beliggende i søndervig  

sammen med en garvet lystfisker finder vi de gode fiske-
pladser. Her vil vi se, om vi kan være så heldige at få en laks 
på krogen, samtidig med man kan nyde den dejlige natur i 
skjern å dalen. Fisketegn er påkrævet!

Info: skjernaasam.dk 

tur 3 
tag på lystfiskertur til skjern å 

oPlev ringkøbing-skjern
tirsdAg den 8. mAj kl. 11:00 - 15:00

Tilmelding til turene se tilmeldingsblanket (turenes varighed kan variere)



morgenkaffe og registrering i udstillingen  

Velkommen til Affald 2012 
ved  Borgmester Iver enevoldsen, (ringkøbing – skjern), samt reno-
sam’s formand mads jakobsen 

ressource kredsløb - en ny tankegang. 

på samsø er der synlige beviser for, at det er muligt i et afgrænset geografisk 
område at være selvforsynet med energi og ressourcer. men kan disse ideer 
bruges i en storby som new York  eller Holstebro.
ved søren Hermansen, samsø energiakademi og david Zahle, tegnestuen BIg

Affald - fremtidens vigtige råstof

det hele kører i kredsløb, så der mangler ikke noget, hvis man bare sørger 
for at bruge ressourcerne igen og igen. Affald skal fremover spille en helt 
anden positiv rolle i verden, end vi har været vant til. Affald er ikke noget 
møg, men noget meget værdifuldt.
ved tor nørretranders, forfatter 

frokost i udstilling

Kl. 09.00 - 09.30

Kl. 09.30 - 10.00

Kl. 10.00 - 11.30

Kl. 11.30 - 12.00

Kl. 12.00 - 13.00

Kl. 13.00 - 13.45

ProgrAm 
onsdAg den 9. mAj kl. 9.00 - 13:45

Videohilsen 
ved miljøminister Ida Auken

mål og visioner for regeringens kommende 
ressourcestrategi. Indenfor hvilke rammer skal 
kommuner og affaldsselskaber i fremtiden 
iværksætte sine mange gode idéer og initiativer?

spørgsmål til Ida auken? 
stil dem via avisen på
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fortsættes næste side >



ProgrAm 
onsdAg den 9. mAj kl. 9.00 - 13:45

søren Hermansen
direktør for samsø energiakademi

søren Hermansen, der har været en 
dri vende kraft i omstillingen af samsø 
til vedvarende energi på fællesskabs-
basis, fortæller om visionerne om 
samsø 2.0, en ø helt fri for fossile 
brændsler. 

david Zahle
partner i arkitekttegnestuen BIg

fortæller om visionære planer til at 
omdanne new York og byområdet 
København-malmö til at blive mere 
selvforsynende og til at rydde bedre 
op efter sig selv.

tor nørretranders
forfatter til fremtidsskriftet afskaf affald

Affald vil ikke eksistere i fremtiden. 
Affald, som vi kender det, er en historisk 
parentes. skraldemanden kan blive 
fremtidens helt, der skaffer ressourcer 
til samfundet i stedet for at skaffe os af 
med det. Hvis han ellers vil. tor nørre-
tranders vil fortælle, hvorfor han håber; 
skraldemanden vil.

Kl. 10:00 Kl. 10:00 Kl. 11:30

Affald som en ressource

Affald skal genanvendes og ikke bortkastes. de tekniske produkter og maden, 
vi spiser, skal fremstilles med kredsløb for øje. det handler bl.a. om juster-
ing af borgernes indstilling, fødevareproduktionen og energiproduktionen. 
på årsmødet belyser vi dette ud fra tre konkrete eksempler: en ø – samsø i 
danmark – og storbyer – new York i UsA og København/malmö i øresundsre-
gionen. 



Kl. 13.45 - 15.15

Kl. 15.15 - 16.15

Kl. 16.15 - 17.15

Kl. 17.15 - 18 .00

Kl. 19.30 - 20.00

Kl. 20.00 - 02.00

Kl. 00.00 - 02.30  

Kl. 02.00 - 04.00

ProgrAm 
onsdAg den 9. mAj kl. 13:45 -

pause 
med mulighed for møder med de politiske partier og besøg i standene

debat med ordførerne fra partierne 

Besøg udstillingen
Hvor der er mulighed for at få en forfriskning

Velkomstdrink 

middag og fest - madam Blå spiller op til dans

mulighed for hjemtransport

natmad

mulighed for godnatøl på hotellets bar

Kan vi afskaffe affaldet? 
Vælg mellem følgende temaer (se modsatte side): 
1. den individuelle borger!?
2. en affaldssektor uden forbrænding!?
3. Hvordan bevarer vi ressourcerne i kredsløbet? 

jørn 
dohrmann (o)

Villum 
christensen (lA) 

lisbeth 
Bech poulsen (sf)

torben 
Hansen (A) 

Henrik 
Høegh (A) 

Kl. 00.30



den individuelle 
borger!?

Kan vi på lang sigt synliggøre affald som 
en positiv ressource og en nødvendighed 
del af naturens kredsløb. Borgerne skal 
se affald som noget positivt, og vide 
at det er vigtigt, hvad de selv gør med 
det – ”share your shit”. Hvilke midler og 
løsninger kan kommuner og selskaber 
gribe til i kampen om borgerens tid og 
opmærksomhed?

en affaldssektor 
uden forbrænding!?

Kan vi på lang sigt ophøre med at 
brænde affald. Kan vi udfase for-
brændingsanlæggene og bruge andre 
energikilder i stedet? Vil der ikke 
altid være noget affald, som ikke kan 
genanvendes? Hvilke udfordringer skal 
løses, hvis visionen om ikke at brænde 
affald skal virkeliggøres?

Hvordan bevarer vi 
ressourcerne i kredsløbet?

Kan vi på lang sigt opnå en genanven-
delsesprocent på  100 i stedet for de 65, 
vi er oppe på i dag? Vi står allerede i en 
situation, hvor vi snart kan løbe tør for 
nogle materialer og metaller. Hvordan 
sikrer kommuner og selskaber, at der er 
behandlingsteknologier, og hvordan ved 
vi, hvilke materialer og metaller der er 
vigtigst? 

temaer

I fremtidsskriftet ”afskaf affald” er tor nørretranders budskab, at affald er en 
historisk parentes, og at vi i stedet skal betragte affald, som en ressource der 
midlertidigt er et forkert sted. denne provokation er udgangspunktet for de 
tre temaer, I kan deltage i onsdag eftermiddag.

Kan vi afskaffe affaldet?

tema 1 Kl. 13:45 - 15:15 tema 2 Kl. 13:45 - 15:15 tema 3 Kl. 13:45 - 15:15



tur 1 Kl. 09:30 tur 2 Kl. 09:30

Besøg Hos 
nomI og jocA

oplev nomI’s måde at tænke alternative 
behandlingsformer for affald på. Hør om 
planerne for at bygge alternative energi- og 
varmeforsyninger i Holstebro. Udgang-
spunktet er et aktivt samspil mellem 
landbrugets affaldsprodukter (gylle) og det 
organiske affald fra husholdninger, som 
en fremtidig forsyningskilde. der vil blive 
fortalt om planerne for etablering af et 
renescienceanlæg og et bio-ehtanolanlæg. 
der vil endvidere blive stillet skarpt på 
ombygning af måbjerg affaldsforbrænding. 
sidst men ikke mindst vil perspektiverne i 
måbjerg Bioenergi blive præsenteret og vi 
vil besigtige anlægget.
 

Besøg hos kommunens 
affaldsselskab esø 90 I/s

esØ 90 I/s er et fælleskommunalt renovation-
sselskab ejet af  Varde og ringkøbing-skjern 
kommuner. esø har et befolkningsgrundlag 
på ca. 109.000 mennesker og  dækker et areal 
på 2745 km2.

selskabet modtager og sorterer store 
mængder genanvendelige materialer. de 
genanvendelige materialer afsættes over 
store dele af verden. esø er blandt de største 
sorte ringsanlæg for plast i danmark.

en anden af esøs store opgaver er at indkøbe 
dagrenovationsudstyr til de to ejerkommuner, 
udarbejde og afholde udbud og rådgivning til 
borgere om dagrenovationsordningen.

esø modtager alt affald  – med undtagelse af 
sprængstoffer og radioaktivt affald- og  har 
således også en opgave i at modtage og 
videresende farligt affald.

kl. 09.30 - 13.00

Hos joCa i Vinderup vil vi se et bredt udsnit 
af  beholdere til indsamling af affald fra 
husholdningerne samt forskellige nedgravede 
affaldsløs ningsmodeller.

Hos jocA vil vi desuden se de haller, hvor af-
faldscontainerne samler kartofler i 20 minut-
ter, hvorefter der tilsættes enzymer, der 
opløser alt organisk indhold som madrester 
og papir, mens fast stof som plast, træ og 
metal bliver tilbage. Biovæsken kan så bruges 
til produktion af biogas, og på længere sigt 
også bioethanol, mens plasten og træet kan 
genanvendes eller anvendes som brændsel i 
måbjergværket.

Faglige ture
Alle ture starter 
på Hotel fjordgården kl. 9.30. 

vær opmæksom på:
afhentning med busser fra de øvrige 
hoteller til Hotel Fjordgården kl. 9.00 

ProgrAm 
torsdAg den 10. mAj kl. 09:00 - 13:00

vælg imellem:



tur 2 Kl. 09:30 tur 3 Kl. 09:30

Affaldsordninger 
ring købing-skjern Kommune

den nye omlaste- og genbrugsstation i 
Ringkøbing-skjern Kommune er landets 
arealmæssigt største kommune, hvilket giver 
store udfordringer på affaldssiden. Kom-
munen har de sidste par år arbejdet med en 
ny fremtidig strategi, hvor målet er, at der 
i  kommunen er store genbrugs pladser et 
antal mellemstore pladser, og døgnstationer. 
som led i den nye strategi åbnede kommunen 
i december 2011 sin nye omlaste- og gen-
brugsstation i ringkøbing.

på turen besøges først genbrugspladsen og 
omlastestationen, efterfølgende kører vi ud 
til kysten og ser de forskellige nedgravede 
affaldssystemer, der anvendes i kommunens 
sommerhusområder. Kommunen har ca. 110 
miljø- og døgnstationer fordelt rundt i kom-
munen. de nedgravede stationer servicerer 
hovedsagelig de mange  sommerhusgæster, 
der besøger kommunen.

inFormAtion
Hoteller

mediepartner

Hotel Fjordgården
Vester Kær 28
6950 ringkøbing
fjordgaarden.dk

Hotel Ringkøbing
torvet 18
6950 ringkøbing
hotelringkobing.dk

A

B

C

danland søndervig
lodbergsvej 245
6950 ringkøbing
danland.dk

danhostel Ringkøbing
Kirkevej 28
6950 ringkøbing
danhostel.dkE

A B C

E



Specialist i håndtering 
af miljøfarligt affald

Kompetent rådgivning  ::  Miljørigtig håndtering  ::   God service 

DSA Vest

Herning
Tel. +45 97 12 18 00 
affald@dsa-as.dk

DSA øst

Rødovre
Tel. +45 32 96 69 00
affald@dsa-as.dk

www.dsa-as.dk

DSA er specialist i håndtering af miljøfarligt affald og 
kan håndtere de fleste affaldstyper inden for området. 

Vi betjener alle typer virksomheder, som producerer miljø-
farlgt affald f.eks. den grafiske branche, autobranchen, 
jern- og metal industrien, træindustrien, medicinalbranchen, 
offentlige institutioner, kommunale genbrugspladser m.fl.

Vores løsninger tager udgangspunkt i kundens behov.      

Super-
miljøstation

Sortering 
i 12 fraktioner 
i nærområdet

Solceller 
der producerer 

strøm til 
projektører 

og lift.
Mulighed for 

niveaumåling, 
elektronisk lås 

og meget 
mere.

Industrivej 6       DK-7830 Vinderup       Telefon 97 44 36 66       joca@joca.dk Læs mere om alle vore produkter på www.joca.dk


