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3 MÅL OG INITIATIVER
3.3 Genbrugsstationerne styrkes

Baggrund
Reno Djurs ejer og driver 8 genbrugsstationer
fordelt på Djursland samt 1 på Anholt.
Genbrugsstationerne kan anvendes af alle private
husstande og sommerhuse samt af virksomheder,
der har tilmeldt sig ordningen. Genbrugsstationerne
er indrettet med de samme sorteringer og retningslinjer for brugerne, der kan aflevere stort set alle typer
sorteret husholdningsaffald, bortset fra dagrenovation. Dog er der på Anholt andre sorteringer, da pladsen
her ikke giver mulighed for samme antal containere.
Genbrugsstationerne er særdeles populære med
ca. 500.000 besøg og en samlet mængde på ca.
50.000 ton hvert år. Der er en meget høj brugertilfredshed med genbrugsstationerne.
Det er næsten 70 % af husholdningsaffaldet, der
afleveres på genbrugsstationerne, hvorfor disse
er meget centrale for genanvendelsen. I 2018 blev
ca. 77 % af affaldet sendt videre til genanvendelse,
genbrug og specialbehandling, mens 13 % gik til
forbrænding (inkl. imprægneret træ, der brændes
på særlige anlæg) og 10 % til deponering.
Mængden af småt brændbart og stort brændbart
var i 2018 på samlet ca. 4.100 ton svarende til 8 %
af affaldsmængden på genbrugsstationerne.

I 2015 og 2016 har Reno Djurs gennemført forsøg
med bedre sortering af småt og stort brændbart
affald på genbrugsstationerne med en række tiltag
i form f.eks. ’sluser’ ved småt brændbart, hvor affaldet sammen med kunderne gennemgås, inden det
smides i containerne, samt informationskampagner
og bedre uddannelse af pladspersonale. Samtidig
er Gi’ det videre ordningen blevet intensiveret. Der
er blevet lavet analyser af sammensætningen af
affaldet både før og efter igangsættelse af de nye
tiltag. Analyserne viste, at der især i småt brændbart affald er et stort indhold af genanvendelige
materialer, og at dette faldt markant umiddelbart
efter iværksættelse af de nye tiltag.
På trods heraf er mængdeniveauet af brændbart
næsten uændret i forhold til tidligere år. Erfaringen
er, at det kræver næsten konstant ’mandsopdækning’ af brændbart affald, hvis mængden
skal reduceres vedvarende. Andre kommuner og
affaldsselskaber oplever det samme, hvorfor der nu
flere steder tages helt nye skridt som at nedlægge
småt og stort brændbart helt og erstatte dem af en
ny fraktion ’Ikke egnet til genanvendelse’. Erfaringer
fra affaldsselskabet ARGO i Roskilde viser, at dette
tiltag giver en væsentlig reduktion i mængden af
affald, der skal til forbrænding. Tiltaget kræver
yderligere sortering fra brugernes side, ligesom det
kræver flere personaleressourcer i starten. Alligevel
opleves tiltaget som en succes, der giver øget
genanvendelse og flere effekter til genbrug.

Reno Djurs har siden 2015 intensiveret uddannelse af pladspersonalet, hvilket har været en stor
succes for både medarbejdere og brugere. Der
stilles mange nye krav om sortering, og borgere
og virksomheder ønsker i højere grad at søge
information, hvor det således bliver vigtigere at
pladspersonalet er klædt godt på til at tage denne
dialog med brugerne.

Genbrugsstationerne er løbende gennem årene
blevet udvidet og moderniseret for at kunne give
plads til mange nye sorteringer samt gode bruger
oplevelser og gode arbejdsforhold for pladspersonalet. I årene fremover forventes det, at der også vil
være behov for løbende tilpasninger.
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HVAD GØR VI – INITIATIVER

 Genanvendelsen på genbrugsstationerne øges
gennem udfasning af brændbart affald.
 Der afsøges løbende nye muligheder for det
affald, der ikke i dag er egnet til eller med god
forsyningssikkerhed kan gå til genanvendelse
eller genbrug.
 Pladspersonalet styrkes gennem løbende
opkvalificering og uddannelse.

 Genbrugsstationerne udvikles og fastholdes
løbende med en høj standard for miljø, arbejdsmiljø og service.
 Der etableres nye modtage- og personalefaciliteter på udvalgte genbrugsstationer.
 Der etableres ny tidssvarende genbrugsstation i
Knebel jf. tidligere bestyrelsesbeslutning.

Hvad er konsekvenserne

Ressourcebehov

 Andelen af affald, der går til forbrænding, reduceres, og genbrug og genanvendelsen øges.
 Borgerne skal i højere grad sortere affaldet.
 Der skabes gode rammer for modtagelse af affald
for både borgere og personale.

 Tiltagene forventes at kunne iværksættes
indenfor de nuværende budgetmæssige rammer.
Dog vil udfasning af småt og stort brændbart
affald især i starten kræve øgede ressourcer til
pladspersonale.
 Såfremt genanvendelsen på genbrugsstationerne
skal øges markant, vil der være behov for at
revurdere ressourcebehovet til pladspersonale.

