
ELEVER FRA FGU (FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE) PÅ 
RUNDVISNING HOS ARGO

kontor for Cirkulær økonomi og Affald der mødtes 
hos ARGO.
Mødets formål var dels at ’kigge’ på affald i ARGOs 
aflæssehal, og derpå debattere diverse udfordringer 
i erhvervsaffaldet. 

- Det halter med sorteringen hos mange virksomhe-
der, og det fik jeg syn for hos ARGO, som behandler 
affald for en række sjællandske kommuner. Fire til-
fældige læs ”restaffald” fra virksomheder var spredt 
ud på gulvet i ARGOs aflæssehal, og det var tydeligt, 
at omkring halvdelen af affaldet bestod af genanven-
delige fraktioner, der burde have været frasorteret. 
Det var hovedsageligt plast, papir, madaffald og 
lignende. Større fokus på at få udsorteret genanven-
delige materialer i erhvervsaffald, er en opgave, som 
vi har et fælles ansvar for at løfte, fortæller Søren 
Büchmann Petersen, der er chefkonsulent i DTL. 
 
ARGO takker for en god dag, og det fortsatte samar-
bejde for øget genanvendelse af erhvervsaffaldet.

Mandag den 23. januar havde ARGO besøg af 24 ele-
ver fra FGU, Køge, som skulle på rundvisning på både 
ARGOs Energitårn og Roskilde Genbrugsplads.  

Inden turen gik til Energitårnet, fik eleverne, af 
rundviser Karen Bahn Kristensen, i store træk gen-
nemgået, hvad der sker på et kraftvarmeværk, og om 
’restaffald’ som bruges til at producere el og fjern-
varme. Der var ikke mange spørgsmål fra eleverne 
på daværende tidspunkt, men en stor nysgerrighed 
på at komme ind på Energitårnet og opleve det hele 
indefra.  
 
Wow det er godt nok stort 
Først stop på rundvisningen var Energitårnets kon-

trolrum. Rummet er et stort lokale på femte sal, 
der er forsynet med masse skærme, der hver især 
fortæller, om værket fungerer efter forventning. I 
kontrolrummet er det muligt, igennem vinduerne, at 
se ned i affaldssiloen, der rummer mange ton restaf-
fald. 
  
’Wow, det er godt nok stort’ udbrød en af eleverne, 
der stod og kiggede ned i affaldssiloen. En anden 
vaks elev konstaterede også, at ikke alt var udsorte-
ret restaffald, for der lå noget papir rundt omkring i 
siloen.  
 
Efter besøget i kontrolrummet gik turen videre rundt 
på værket. Eleverne fik blandt andet mulighed for at 

Projektet ’Genanvendelse af erhvervsaffald’ er
udarbejdet i samarbejde med syv sjællandske
kommuner, det fælles kommunale affaldsselskab
ARGO og brancheforeningen for Affalds- og Ressour-
ceindustrien, der repræsenterer indsamlere og andre 
affaldshåndterende virksomheder.
Derudover bakkes projektet op af en lang række
brancheforeninger, herunder Dansk Erhverv, DTL, DI 
Service og Biogas Danmark.



FGU - Forberedende grunduddannelse, er en 
ungdomsuddannelse til unge under 25 år. Formå-
let med FGU er at forberede den unge til at starte 
på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddan-
nelse eller at komme i job.

kigge ind ovnen, se og høre skrubberne ’larme’, og 
kigge på den 98 meter høje skorsten indefra. Elever-
ne syntes overrasket over størrelsen på anlægget, 
specielt efter at have været op og ned af en række  
trapper og elevatorer.  
 
Da eleverne kom retur fra Energitårnet, blev der 
samlet op på hvad de havde oplevet. Eleverne fik 
blandt andet gennemgået ’Affaldshierarkiet’, hvor 
det handler om at bringe affaldet så højt op som 
muligt, i den omvendte pyramide. Derefter forklare-
de Karen begreberne ’genbrug’ og ’genanvendelse’. 
Genbrug er at bruge den samme ting flere gange og 
på den måde spare ressourcer og på langt de fleste 
genbrugsting også penge. Flere af eleverne havde 
været i genbrugsbutikker og blandt andet købt tøj. 

A F FA L D S H I E R A R K I E T

Genanvendelse er, i modsætningen til genbrug, 
en proces, hvor der er tale om at det genanvendte 
produkt (typisk råstoffer som metal og plastik) tager 
ny form. Fx gamle cykler der omsmeltes til dåser og 
knive.

NÅR DER SORTERES KORREKT ER DER STØRRE MULIGHED  
FOR GENANVENDELSE AF DE FORSKELLIGE AFFALDSTYPER

På Roskilde Genbrugsplads stod genbrugsplads-
medarbejder og rundviser Freddy Binau klar. Han  
startede med at introducere eleverne til vigtigheden 
af affaldssortering, som er afgørende for om affald 
sendes til forbrænding eller genanvendelse.   

- Hvis en container forurenes med for meget af an-
det affald end det, som den er forbeholdt til, så kan 
det ikke sendes til genanvendelse, og bliver i stedet 
sendt til forbrænding - og det er spild af gode res-
sourcer, konstaterede Freddy, mens flokken af elever 
lyttede fokuseret. 

Genbrug er bedst 
Inden elever, lærere og Freddy bevæger sig ned til 
afsætningspladsen for ’direkte genbrug’ og Gen-
brugsbutikken ’Gensalg’, får eleverne en mulighed 
for at komme med deres bud på, hvad man kan finde 
i en genbrugsbutik, og hvorfor genbrug er populært. 

- Der er mange ting, som man kan få i en genbrugs-
butik, faktisk alle de ting, som man ikke vil smide ud, 
men heller ikke vil beholde, fastslår en elev.  
Genbrug er ting som stadig har værdi og er funktio-
nelle, men ikke længere for dens ejer. 



Book en rundvisning 
På ARGOs hjemmeside kan du booke rundvisnin-
ger på Energitårnet og genbrugspladser. Du er 
også velkommen til at ringe til ARGO på telefon 
46 34 75 00 og høre mere.   

Genanvendes mange gange
Den sidste halve time af rundvisningen besøges en 
række containere. Ved papcontaineren viser Fred-
dy, ved at rive pap over, forskellen på pap og papir. 
Pappet er bølget og består af flere lag, mens papir 
består af et enkelt lag. 
Freddy forklarer, at det kan altid betale sig at sor-
tere pap og papir rigtigt, for det kan faktisk blive til 
nyt pap og papir cirka syv gange, inden papirfibrene 
bliver for slappe. 

Mange typer plastik og begrænset genanvendelse
Næste container som eleverne besøger er ’hård pla-
stik’. Freddy forklarer, at der findes mange forskellige 
typer plast, og sammensatte plasttyper. Det er ikke 
alt plastik, som kan 
genanvendes, men 
sorteres det korrekt, 
så stiger oddsene for 
genanvendelse.  

Brugt elektronik i 
store mængder
Sidste stop, inden 
eleverne skal retur 
til skolen i Køge, er 
brugt elektronik. 
Eleverne bliver lukket ind i en mindre hal ved siden 
af genbrugspladsens kemihus. Her står det ene bur 
efter det andet fyldt med alverdens brugt elektronik. 
Der er alt fra mobiltelefoner, til computerskærme og 
harddiske til højtalere - og alt derimellem. 
’Har I samlet alt det i januar?’ spørger en elev og 
peger i retning af burene. Til det svarer Freddy, at 
det kun er høsten fra de sidste fire dage. Eleverne og 

lærerne måber lidt over Freddys konstatering.  
Freddy fortæller, at langt det meste elektronik bliver 
neddelt, og derefter bliver de enkelte materialer 
sendt til genanvendelse. Det vil sige, at plastik går til 
genanvendelse i en retning, metaller i anden retning 
osv.  

Genbrug mobiler og ipads
Freddy spørger om nogle af eleverne og lærerne 
kunne tænke sig at købe brugte mobiltelefoner - og 
det kunne de fleste, dog kun hvis der er garanti. 
Freddy nævner et par muligheder på steder, hvor 
man kan købe brugte mobiltelefoner med garanti.  

Med opfordringen om at sælge sine gamle mobiltele-
foner, så de kan blive brugt 
af andre, samt selv købe 
brugt elektronik, takker 
Freddy eleverne og lærerne 
for besøget. 

- Vi skal til at sortere vores 
affald på skolen i de lovplig-
tige ti fraktioner. Derfor er 
dette besøg på både Ener-
gitårnet og på genbrugs-
pladsen en rigtig god læring 

og motivation for både elever og lærere, fortæller 
arrangør og lærer Pia Sahlberg fra FGU Køge. 


