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3 MÅL OG INITIATIVER
3.2 Genbrug skal øges

Baggrund
Reno Djurs igangsatte i 2014 en optimering af
ordningen for direkte genbrug, hvor både de fysiske
rammer og retningslinjerne for direkte genbrug
blev ændret. Samtidig er der gennemført omfattende uddannelse af pladspersonalet med fokus
på direkte genbrug. I 2016 ansatte Reno Djurs
en genbrugsudvikler, der arbejder med løbende
forbedring og strategisk udvikling af ordningen.
Før 2014 blev der genbrugt ca. 350 ton/år i den
daværende ordning. I 2016 var mængden steget til
450 ton, og i 2018 er mængden opgjort til ca. 1.100
ton. Denne markante stigning er et resultat af den
målrettede indsats samt ikke mindst udvidelse
af ordningen til også at omfatte byggeaffald som
f.eks. belægningssten.
’Gi’ det videre’-ordningen har været en meget
stor succes med stor tilfredshed blandt borgerne,
der frit kan både aflevere og tage effekter til
direkte genbrug. Omkostningerne ved ordningen er
relativt lave, fordi der ikke skal bruges ressourcer
på transport, klargøring og salg af effekterne i en
butik, Mængderne er også relativt høje, fordi tunge
effekter som byggeaffald i praksis bedre kan omsættes og ikke mindst fordi borgerne gerne tager
effekter til genbrug, der ikke ville kunne sælges i en
butik, fordi de måske skal repareres.

Der er i 2018 gennemført en kortlægning af potentialet for yderligere direkte genbrug af det affald,
der ender i containerne på genbrugsstationerne.
Kortlægningen viser, at der fortsat er et betydeligt
potentiale for at øge det direkte genbrug. At høste
denne store mængde vil dog kræve en målrettet
indsats og sandsynligvis flere personaleressourcer
og ændrede fysiske rammer.
Reno Djurs har tidligere gennemført et pilotprojekt, der viste muligheder for at håndværkere
kan være med til at øge det direkte genbrug ved
at ændre processer i byggeriet samtidig med at
Reno Djurs tilpasser modtagefaciliteterne på
genbrugsstationerne.
Der kan herudover være et potentiale for yderligere
genbrug gennem reparation af produkter, der ikke
normalt omsættes gennem Gi’ det videre ordningen. Det eksakte potentiale herfor kendes ikke,
men kan f.eks. vedrøre mulighed for reparation af
hårde hvidevarer og elektroniske produkter eller
fremstilling af nye produkter af udvalgte affaldstyper – f.eks. syning af nye læderhynder fra udtjente
polstermøbler. Udfordringen ved sådanne løsninger
er f.eks.:

 Der skal etableres en særskilt udvælgelse og
indsamling af de relevante produkter på genbrugsstationen, der ikke er i modstrid med Gi’ det
videre konceptet, hvor alle kan tage effekter.
 Produkterne skal enten kunne afsættes til
reparation/oparbejdning hos private virksomheder eller frivillige organisationer på markedsvilkår
eller alternativt repareres/oparbejdes in-house.
 Der skal etableres en salgs- eller afsætningskanal
for de reparerede/oparbejdede produkter.
 Processen med reparation/oparbejdning er
ressource- og mandskabskrævende, og omkostningerne kan næppe dækkes af eventuelle
salgsindtægter.
 Der kan være lovgivningsmæssige barrierer i relation til elektronikaffald, der er omfattet af producentansvar samt kommunalfuldmagtsregler.
Der kan være muligheder for at løse visse af
opgaverne i kombination med at hjælpe personer
på kanten af arbejdsmarkedet med job og uddannelse. Dette er dog ikke i sig selv en løsning på
ovenstående udfordringer, men kan eventuelt være
af en sådan værdi, at det modsvarer øgede omkostninger. I det tilfælde skal det overvejes, i hvilket
omfang meromkostninger skal skattefinansieres
via kommunernes beskæftigelsesafdelinger.
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3 MÅL OG INITIATIVER
3.2 Genbrug skal øges

Hvad er konsekvenserne
3.2

HVAD GØR VI – INITIATIVER

 Ordningen for direkte genbrug på genbrugsstationerne (’Gi’ det videre’) udvikles løbende
med det mål, at alt affald, der kan genbruges til
samme eller beslægtet formål, får nyt liv og ikke
ender i containerne til materialegenanvendelse,
forbrænding og deponering.
 Der udvikles i samarbejde med håndværkere nye
initiativer, der skal fremme genbrug af affald og
overskydende materialer fra byggeri.
 Det undersøges, om det vil være relevant at
etablere ordning for reparation af udvalgte
produkter med det formål at sikre genbrug af
egnede produkter fremfor materialegenanvendelse, forbrænding eller deponering. Initiativet
skal tilpasses den nuværende ’Gi’ det videre’ordning, hvor alle genstande kan tages af andre,
hvorfor der sættes derfor fokus på produkter,
der ellers ikke ville være gået til genbrug.

 Genbruget øges.
 Håndværkere får nye muligheder for at bidrage til
øget genbrug.
 Der tilvejebringes beslutningsgrundlag for en
eventuel reparationsordning.

Ressourcebehov
 Såfremt genbruget på genbrugsstationerne skal
øges markant, vil der være behov for at revurdere
ressourcebehovet til pladspersonale.
 Etablering af en reparationsordning vil kræve ineller eksterne ressourcer, der ikke anvendes i dag.
Beslutningsgrundlag for eventuel reparationsordning kan tilvejebringes indenfor de nuværende
budgetmæssige rammer.
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