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’Input til den kommunale affaldsplanlægning’:

DIREKTE GENBRUG GIVER GOD MENING
Gensalg forhandler genbrugseffekter og har tre
fysiske butikker på henholdsvis Køge, Roskilde og
Torkilstrups genbrugsplads. Gensalgs formål er, at
forlænge levetiden for effekter, som er afleveret til
videresalg af borgere. Værdien af dette har de seneste tre år givet en CO2 besparelse på 6.576.790 kg
contra ny-produktion.
ARGO startede allerede tilbage i 2006, med at arbejde aktivt for at fremme og understøtte direkte
genbrug på genbrugspladserne. Der blev opstillet
containere, hvor borgere kunne donere direkte
genbrug til humanitære organisationer. Desværre
aftog de humanitære organisationer langt fra hvad
der blev doneret, og så måtte indsatsen revurderes.
I 2016 godkendte ARGOs bestyrelse et forslag om
drive genbrugsbutikker, og på den måde få afsat den
store mængde direkte affald. Det blev bestemt at
driften skulle kombineres med samarbejder med en
eller flere almennyttige organisationer om adgang til
effekter fra genbrugspladserne. Derudover skulle lokale indsatser sikre samarbejdsaftaler med velgørende organisationer, som understøtter direkte genbrug
videredistribueres og udnyttes.

re på genbrugspladserne. Indsamlingen sker enten
på opfordring af Gensalgs personale eller opmærksomhed på container nr. 26 ’Direkte Genbrug’, som
er til effekter til videresalg i Gensalg. Alt i alt har
Gensalg fået afsat knap 300.000 genbrugseffekter
i årene 2019, 2020 og 2021, hvilket som nævnt tidligere svarer til en CO2 besparelse på 6.576.790 kg
contra ny-produktion.
Udover at bidrage til den miljømæssige bundlinje
ved at øge mængden af genbrugseffekter og dermed
begrænse CO2 udledningen, så har Gensalg også
en samfundsmæssig og økonomisk bundlinje. Den
Gensalg sælger hovedsageligt musik og bøger,
brugskunst, isenkram og tøj/tekstiler – samt
elektronik, der er afleveret direkte til genbrug.
På trods af, at elektronik ikke er den varegruppe
der sælges flest af, bidrager salget af genbrugelig
elektronik til den største CO2-eq besparelse, da
produktionen af elektronik har et stort klimafodaftryk. Alene i 2020 bidrog salget af cirka 2.700
elektroniske produkter til den største CO2-eq
besparelse.

Varesortimentet spænder fra brugskunst, musik og
bøger til møbler og cykler – alt sammen effekter fra samfundsmæssige bundlinje handler om at skabe
borgere, som oprindelig var tiltænkt affaldscontaine- rummelige arbejdspladser for mennesker på kanten

af arbejdsmarkedet. Dette gøres i samarbejde med
kommuners jobcentre. Arbejdet består i at udsortere, istandsætte eller sælge genbrugseffekter. Denne
ordning skaber både fleksjob, STU-praktikanter (i
forbindelse med Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse), arbejdsprøvninger og virksomhedspraktikanter. Alene i 2020 gennemførte Gensalg 28 praktikantforløb af forskellig art.
Særlig istandsættelse af effekter bliver leveret af
kommunale beskæftigelsesværksteder, nyttejob – og
særlige ungdomsindsatser som STU og FGU (Den
forberedende grunduddannelse).
Opgørelsen af klimaeffekt (CO2-eq besparelse),
er baseret på et CO2-værktøj udviklet af den
spanske non-profit organisation Aeress i samarbejde med det spanske ministerie for landbrug,
fiskeri og fødevare.

brug og samtidig gøre en forskel indenfor social
og beskæftigelsesområdet. Gensalg samarbejder
med en række aktører herunder organisationer,
foreninger eller beskæftigelsesværksteder, som har
behov for enten genbrugsting til udsatte borgere
eller ønsker til samarbejde omkring reparation og
genbrug. Nogle af de samarbejder er Fx med Ringsted Have, ”Kraftværk” i Københavns Kommune,
Helhedsplanen Køge, Byens hus Roskilde, STU Roskilde, Karlsvognen Holbæk Forsorgshjem, Tiny Houses
Køge, Roskilde Tekniske skole, Coro-lab, Naboskab
repair cafe Lejre og Kulturhuset i Lejre, samt en række andre foreninger.

- Et af de samarbejder er fx istandsættelse af brugte
cykler til videresalg i Gensalg. Elever på STU, ’Særlig
tilrettelagt uddannelse’ for unge under 18 år med fx
indlæringsvanskeligheder, istandsætter brugte cykler
på Genbrug- og Håndværkslinjen til videresalg i Gensalg. Dette samarbejde gavner ikke blot miljøet, idet
De tre gensalgsbutikker drives efter separat aftale
de unge mennesker er med til at forlænge cyklernes
med den involverede kommune. Det betyder, at
levetid, arbejdet med istandsættelsen giver også den
driften af gensalgsbutikkerne er et tillæg til resten af enkelte elever kompetencer og styrker til på sigt at
genbrugspladsdriften, der er tilrettelagt som et fuldt komme videre på arbejdsmarkedet, fortæller Ditte
fælleskoncept. De involverede kommuner orienteres Titskov, leder af Gensalg.
kvartalsvis om gensalgsbutikkernes drift og økonomi.
Overordnet er målet, at driften af genbrugsbutikUdbredelse af værdien af direkte genbrug til den
kerne, sammen med indsatsen med at forberede
yngre generation
genstande til genbrug, over en årrække skal gå i nul. Gensalg understøtter også ’Børnenes ARGO’, som er
Coronasituationen i 2020 og 2021 har vanskeliggjort en læringsindsats i ARGO målrettet folkeskolens 0. dette. Der var budgetteret med et mindre underskud 10. klassetrin i cirkulær økonomi og grøn omstilling.
i første halvår 2021, men underskuddet endte med
Gensalg leverer blandt andet genstande og effekter
at blive lidt større på baggrund af de landsdækkende til skolerne ved fx arbejde med genbrugstemaer.
corona-restriktioner, der har holdt gensalgsbutikker- Derudover åbner Gensalg butikkerne også dørene,
ne lukket det meste af 1. kvartal 2021.
når der er rundvisninger på genbrugspladserne for
Direkte genbrug kan meget mere via samarbejder
skoleklasser, så eleverne kan se hvad ’affald’ også
i forbindelse med at øge mængden af direkte genkan.

Kommende klimaplan kan komme til at spænde
ben for kommunale genbrugsbutikker
Den kommende klimaplan kan komme til at spænde ben for den måde kommunale genbrugsbutikker
operere på i dag. Klimaplanen lægger op til at afsætningen af genstande sker efter forudgående offentligt udbud, hvor private aktører, herunder frivillige
organisationer og private virksomheder, kan byde
ind på genstandene på lige vilkår. Det vil sige, at de
kommunale genbrugsbutikkerne altså kun kan sælge
de effekter der er tilbage. Indtil lovgivningen er endelig på plads og vedtaget, så vil Gensalg fortsætte
som vanligt med at servicere kunderne, istandsætte

brugte effekter og pleje eksisterende samarbejder
med jobcentre og organisationer.
- Jeg vurderer, at der er langt flere genstande i
affaldet på genbrugspladserne, der kan genbruges.
Hvis det skal indfries, så kræver det nye indsatser og
eventuel nye afsætningskanaler. Med en potentiel
begrænsning i den kommende klimaplan på dette
område, så må vi afvente med at ’slå alt for store
brød op’, i målet om at fremme direkte genbrug til
vi kender de nøjagtige rammer, fortæller Finn Kjær,
Genbrugschef i ARGO.

Den 1. februar i år var det nøjagtig ti år siden, at
92.669 kunder tilmeldt døgnåben, som kan benyttes
ARGO åbnede Danmarks første døgnåbne genbrugs- på ni af ARGOs genbrugspladser.
plads i Bregninge i Kalundborg Kommune.
- Jeg er rigtig glad for, at jeg kan aflevere mit affald,
Lige fra starten har de døgnåbne genbrugspladser
når jeg har tid. Jeg arbejder på skæve tidspunkter,
været meget populære, og tilslutningen har gennem så de bemandede åbningstider passer ikke altid ind i
årene været rigtig god. Helt nøjagtig har 827.585
min kalender, fortæller en borger på Roskilde Genvalgt at besøge de døgnåbne genbrugspladser uden brugsplads, som ifølge ham selv besøger genbrugsfor normal åbningstid de seneste ti år. Det svarer
pladsen udenfor almindelig åbningstid en til to gange
til 7,5 % af det samlede besøgstal. Det tal er fortsat om måneden.
stigende, for i 2021 benyttede 13,3 % af kunderne
døgnåbenordningen.
Spørgsmål
Har du spørgsmål til døgnåbne genbrugspladser eller
Borgere afleverer deres affald, når de har tid
inspiration til nye tiltag til gavn for borgerne, så er du
Tilfredsheden med at aflevere affaldet, når borgeren velkommen til at kontakte: Finn Kjær, Genbrugschef i
har tid, ses tydeligt i antallet af tilmeldte. I dag er
ARGO, på e-mail: fkj@argo.dk

PROJEKT ’GENANVENDELSE AF ERHVERVSAFFALD’ ER NOMINERET TIL VERDENSMÅLSPRIS
Hvert år på DAF’s (Dansk Affaldsforening) årsmøde
bliver et projekt kåret til verdensmålprisen - i år er
ARGOs projekt ’Genanvendelse af erhvervsaffald’
nomineret. Vinderen blandt de tre nominerede vil
blive offentliggjort på DAF’s årsmøde 3.-4. marts
2022.

vendelse, sætter samarbejdspartnerne en målrettet
kampagne i gang til foråret overfor erhvervsvirksomheder. Om kort tid vil et stort udvalg af virksomheder, i indtil videre syv kommuner, modtage et brev
fra deres kommune med råd og vejledning om hvad
loven kræver, og hvordan indsamleren kan hjælpe
med at opfylde kravene om bedre sortering.

På baggrund af en kortlægning af mængder og genMadaffald er den største andel af genanvendeligt
nemførte sorteringsanalyser, vurderes det at cirka
erhvervsaffald
50% af de 105.000 ton erhvervsaffald, som i 2018
blev afleveret til energiudnyttelse hos ARGO, formo- En undersøgelse viser at den største del af det gendentlig var genanvendeligt materiale. Det er sikkert anvendelige erhvervsaffald er madaffald. Af den
grund henvender kampagnen sig til virksomheder,
ikke realistisk at udsortere alle 50 %, men hvis blot
som producerer madaf30 % bliver udsorteret,
fald, enten som en del af
vil det give over 30.000
Kriterier for verdensmålprisen
produktionen eller rester
ton mere genanvendelse Prisen skal ikke kun synliggøre det enkelte tiltag, men
også
inspirere
hele
sektoren
til
at
bruge
verdensmålene
fra kantinen.
om året.
ARGO, ARI og ARGOs
ejerkommer sammen
med en række private aktører, brancheforeninger
og erhvervsfora indenfor
affaldshåndtering, har
valgt at samarbejde om
en fælles indsats til at
øge genanvendelsen.

aktivt i såvel strategi som i den daglige drift. For det er
først, når verdensmålene kommer ud at leve, at de får
reel effekt.

• Det skal være et nyt initiativ, der har haft effekt i året
før indeværende år (fx skal prisen i 2022 gives til et
tiltag, der havde effekt i 2021).
• Det er en fordel, men ikke nødvendigt, hvis tiltaget
bevæger sig ud over kommunens/selskabets/anlæggets
daglige drift.

Virksomhedsejere og indsamlere er nøglen til en
øget sortering
I erkendelse af at markedskræfterne ikke alene
flytter affaldet fra energiudnyttelse over til genan-

- Hvis vi i samarbejde kan
få virksomheder til at se
værdien i genanvendelse
af madaffald, så tror vi
på, at det også kan lykkes
med sorteringen af de
øvrige genanvendelige
fraktioner, fortæller Berit,
der er tovholder og projektleder på kampagnen.

Spørgsmål til projektet
Du er velkommen til at kontakte Berit Nielsen, projektleder, på mail: bn@argo.dk

RUNDVISERE PÅ KURSUS
Fra 1. marts kan ARGO igen tilbyde skoleklasser og
andre interesserede rundvisninger. Rundvisninger
åbner både på genbrugspladserne og Energitårnet.
I den forbindelse er der blevet sat ekstra fokus på
netop formidlingen på rundvisningerne. I den kommende tid vil ARGOs rundvisere på genbrugspladserne komme på kursus i blandt andet formidlingsteknik.
Blandt medarbejderne på genbrugspladserne er der
aktuelt 12 rundvisere. Grundet en større efterspørgsel fra folkeskoler i ARGOs ejerkommuner, er det
ambitionen at kunne tilbyde endnu flere et besøg
på genbrugspladserne fremover. I den forbindelse
er det afgørende, at rundvisergruppen føler sig godt
klædt på til formidlingsopgaven, som de har påtaget
sig.
Kursus i samarbejde med Køge Handelsskole
I marts og april måned kommer alle rundviserne på
et kursusforløb, som er lavet som et samarbejde
mellem ARGO og Kursuscenteret på Køge Handelsskole.
Kursusforløbet består af to undervisningsdage med
fokus på rundvisningens indhold og generel formidlingsteknik. Mellem de to kursusdage er der
arrangeret besøg fra institutioner og skoleklasser, så
rundviserne får mulighed for at afprøve og øve sig i
praksis. ARGOs læringskonsulent er medunderviser
på kurset, og sparrer også med rundviserne i forbindelse med rundvisningerne ude på pladserne.

Rundviser er en attraktiv rolle
Det har ikke været svært, at finde frivillige til opgaven som rundviser - med andre ord er det en attraktiv rolle for mange genbrugspladsmedarbejdere.
Forventningens glæde til det kommende kursus er
også stor for rundviserne.
- Jeg synes, at det, at vi skal på kursus, er en rigtig god ide. Dels fordi vi kan opnå en ensartethed
på rundvisningerne uanset plads og rundviser, og
dels fordi jeg håber, at vi kan få nogle pædagogiske
redskaber, så vi måske bedre kan håndtere de forskellige elever, som vi jævnligt får besøg af, fortæller
en forventningsfuld John Hylleborg Hartvig, der er
genbrugspladsmedarbejder i Store Heddinge.
Viften af besøgende på genbrugspladserne er bred.
Her kommer der alt fra børnehavebørn til studerende på ungdomsuddannelser, samt elever fra specialskoler.
Samme tilbud uanset kommune
Da der ikke er rundvisere på alle 14 genbrugspladser, så kan det indimellem være nødvendigt at flytte
rundt på rundviserne, afhængig af ønsker fra skoleklasser. På den måde kan skoler i ARGOs ejerkommuner få samme tilbud i forhold til rundvisning.
Spørgsmål til læringsindsatsen i ARGO
Du er meget velkommen til at kontakte Trine Thingsgaard, læringskonsulent, på mail: trt@argo.dk

KALENDER MARTS 2022

Tirsdag den 1. marts: 		

Stiftende møde i CCS alliancen

Onsdag den 2. marts: 		

DRH Bestyrelsesmøde

Onsdag den 2. marts: 		

C4 Styregruppemøde

Tors-Fre den 3-4. marts: 		

DAF Årsmøde

Mandag den 7. marts:		

Bestyrelsesmøde Afatek

Torsdag den 10. marts:		

DAKOFA Bestyrelsesmøde

Tordag den 17. marts: 		

Affaldsforum

Mandag den 21. marts:		

Formandsskabsmøde

Tirsdag den 22. marts: 		

Generalforsamling Kalundborg Symbiose

Fredag den 25. marts: 		

Ejerudvalgsmøde

Onsdag den 30. marts: 		
		

Grønt Komité møde i KommuneKredit

ARGO’s nyhedsbrev udgives på månedsbasis
og leverer interne nyheder til medarbejdere,
bestyrelse og udvalgte samarbejdspartnere.
Har du en god historie, så skriv til rid@argo.dk

