
 

 

Fremtidens genbrugsbutik er en værdicentral 

 

I Skanderborg Kommune arbejder man med 

et projekt, som skal sikre, at affald der 

afleveres på genbrugspladserne får et nyt liv 

og bliver til varer i både en webshop og i en 

moderne butik. Projektet hedder 

Værdicentralen, og det vil tegne fremtidens 

genbrugsbutik, der kombinerer det bedste 

fra nethandel med den store interesse der er 

i samtiden, for at gøre gode loppefund.  

 

I Skanderborg Kommune har man en 

affaldsstrategi, som handler om, hvordan 

kommunen i fremtiden og i samarbejde med 

borgere og erhverv skal gå fra affald til værdi 

og skabe en mere bæredygtig håndtering af 

de begrænsede ressourcer, vi har til rådighed 

på jorden. Hos affaldsselskabet Renosyd, som 

er ejet af Odder og Skanderborg Kommuner, 

har man det seneste år arbejdet med et 

projekt, som skal føre affaldsstrategien ud i 

praksis og styrke genanvendelse og genbrug i 

kommunen. Projektets mål opfylder ikke bare 

kommunens strategi, men det er også i tråd 

med de nationale målsætninger og EU’s 

direktiv, som blev vedtaget tidligere på året 

og indfører nye krav om genanvendelse og et 

styrket fokus på cirkulær økonomi. Projektet 

hedder Værdicentralen. 

 

 

Værdicentralen indsamler affald, der 

afleveres på kommunens genbrugspladser, og 

i første omgang vil man indsamle affald fra 

Værdiparken i Skanderborg og 

genbrugspladsen i Galten. Salget af 

produkterne skal foregå via en online 

webshop og en fysisk genbrugsbutik, som 

ligger i forlængelse af Renosyds 

hovedbygning på Norgesvej i Skanderborg. 

Overskuddet fra salget af produkterne går 

tilbage i borgernes lommer i den forstand, at 

projektet skaber arbejde og beskæftigelse i 

Kommunen.  

 

I modsætning til en almindelige 

genbrugsforretning, der primært 

satser på tekstiler, interiør og 

små møbler, arbejder 

Værdicentralen også med 

affaldsmaterialer, der falder 

uden for kategorien. Det kan 

være læder fra gamle sofaer, 

byggematerialer, vinduesglas, 

metaldåser og skifferplader. 

  

Sune Dowler Nygaard,  

Kundechef Erhverv hos Renosyd  

 

 

 
 



 

 

Den daglige projektledelse er placeret i 

Renosyd, mens den politiske og strategiske 

del er forankret i staben for Kultur, Borgere 

og Planlægning i Skanderborg Kommune. 

Projektet er blandt de fem Kommuner i 

Region Midtjylland, som har fået støtte fra 

Rethink Business. 

 

En idé der blev udfordret og fik vokseværk 

 

Da man indledte projektet for godt et år 

siden, gik den oprindelige idé kun ud på at 

etablere en online værdicentral i form af en 

webshop. Efter en grundig afdækning af det 

eksisterende marked for genbrugsbutikker og 

en tæt dialog med mange af aktørerne i 

branchen lærte man dog, at det også var 

nødvendigt at have en fysisk butik, hvor folk 

kan komme forbi, se på tingene og gøre en 

god handel. Man erkendte derfor, at en 

online-løsning ikke kunne stå alene og 

udvidede projektet til også at omfatte en 

fysisk butik.   

 

Projektet står nu på to ben, og når 

Værdicentralen slår dørene op for 

offentligheden d. 21. marts 2015, vil 

gæsterne kunne gå på opdagelse i en ikke helt 

almindelig genbrugsbutik.  

 

I skrivende stund arbejder man på at gøre 

huset klar til at kunne rumme arbejdende  

 

værksteder, hvor iværksættere, designere og 

håndværkere kan arbejde med upcycling og 

bearbejdning af affaldsmaterialer, som kan 

indgå som produkter i Værdicentralen. 

Derudover er det hensigten, at huset være 

vært for arrangementer og design-

workshops, hvor man f.eks. Kan lære 

hvordan, man arbejder med genbrugs-

materialer. Det er ønsket, at den fysiske 

Værdicentral været et kreativt og åbent hus, 

hvor nye ideer trives, og offentligheden skal 

inviteres ind.     

 

På den digitale del af Værdicentralen er man 

blevet forsinket i forhold til den oprindelige 

tidsplan, men der er lavet et grundigt 

forarbejde, der nu gør at området kan udvikle 

sig hurtigt i de kommende måneder. I løbet af 

projektperioden har man justeret 

målsætningen og inviteret to andre 

affaldsselskaber, der også driver traditionelle 

genbrugsbutikker, ombord i projektet. 

 

Selskaberne skal være med til til at udvikle 

den oprindelige idé om en online platform til 

salg af genbrugsmaterialer og produkter på 

tværs af landet. Selskaberne er AVV – 

Affaldsselskabet for Brønderslev og Hjørring 

og AffaldPlus i Næstved. Når den digitale 

version af Værdicentralen går i luften, vil den 

derfor indeholde produkter fra henholdsvis 

Skanderborg, Hjørring og Næstved.  

 



 

 

Målene for Værdicentralen 

 

Målene for Værdicentralen kan konkretiseres 

i følgende punkter:  

 

1. Genanvendelse og upcycling. Værdicentralen 

skal skabe værdi i genstande og materialer 

der ellers ville være blevet til affald på 

Renosyds genbrugspladser. Det gøres 

gennem målrettet at identificere værdifulde 

produkter og materialer, som kan genbruges 

direkte og materialer til upcycling.   

 

2. Socialøkonomi. Projektet skal skabe 

‘værdifulde’ medarbejdere og nye jobs, da en 

række af de aktiviteter, der påtænkes i 

Værdicentralen, er velegnede til fleksjob, 

arbejdsprøvninger og jobtyper, som kan 

skabe muligheder for folk, der ellers har 

svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.  

 

3. Synergi og samarbejde. Værdicentralen skal 

skabe synergier med andre genbrugsbutikker 

i lokalområdet og være katalysator for et 

samarbejde, som kan gøre at alle 

genbrugsbutikkerne kan opnå en øget 

handel. Jo flere genbrugsbutikker, jo flere 

kunder kan der tiltrækkes fra oplandet. 

 

4. Online platform for alle. Værdicentralen skal 

bidrage til at skabe en fælles national online 

platform, hvor man kan handle med 

genbrugelige materialer.  

Herved skabes nye muligheder, da det der 

afleveres på genbrugspladsen i Hjørring 

måske ikke er hot i Brønderslev, men nemt 

kan sælges i København. Der er plads til flere 

selskaber, som ønsker en andel i projektet. 

 

Status i projektet 

 

I skrivende stund arbejder man på at 

afdække interessenter, beskrive logistik og 

krav samt at finde den bedst mulige platform, 

som kan danne grundlag for salg af varerne 

online. Man er løbende i konstruktiv dialog 

med potebtielle partnere fra forskellige dele 

af landet, så online-platformen forhåbentlig 

kan blive landsdækkende. 

 

Der er i øjeblikket travlhed i lokalerne, der 

danner rammerne om den fysiske butik og 

lagerfaciliteterne. Man har også indledt 

indsamlingen og identifikation af materialer 

og effekter til genbrug, og gør sig i øjeblikket 

nogle erfaringer, som fremover kan danne 

præcedens. På det organisatoriske plan har 

man ansat projektleder Jeppe Vestergaard, 

der skal føre projektet videre, og bringe både 

den digitale og fysiske del af Værdicentralen i 

drift i 2015.  

 

 



 

 

Dokumentation af projektets rentabilitet 

 

Projektet er endnu ikke så langt, at man kan 

dokumentere rentabiliteten, men ifølge Sune 

Dowler Nygaard, Kundechef Erhverv hos 

Renosyd, tegner der sig to perspektiver:  

 

Et socialøkonomisk perspektiv, hvor projektet 

kan bruges til at skabe arbejdspladser, som er 

målrettet det rummelige arbejdsmarked, og 

et perspektiv der kigger på miljø og 

nedbringelse af CO2. Her kan man måle på 

fordelene ved at føre genstande og 

materialer fra genbrugspladserne og til 

Værdicentralen.  

 

Sammen med interessenterne har man 

identificeret nogle målbare parametre, der 

skal bruges til at vurdere både den 

økonomiske og miljømæssige effekt af 

Værdicentralens arbejde. Man vil bl.a. 

forsøge at identificere vægten, antal og art af 

de genstande og materialer, der føres fra 

genbrugspladserne og til Værdicentralen. 

Dette tjener både et økonomisk formål, da 

hvis f.eks. klinker genanvendes i stedet for at 

blive slutdeponeret, sparer affaldsselskabet 

for mange afgifter og behandlingsudgifter, 

samtidigt med at det giver en mulighed for at 

vurdere sparet CO2 ved at genanvende et 

produkt i stedet for at destruere, deponere 

eller brænde det.  

Et godt eksempel kunne være havefliser, som 

i stedet for at blive knust og genbrugt i 

vejfyld, tages ind og sælges i Værdicentralen 

og hermed skaber en økonomisk besparelse 

og nedbringer mængden af udledt CO2 ved at 

der ikke skal fremstilles nye havefliser. 

 

En værdicentral eller bare en almindelig 

genbrugsbutik?  

 

Adspurgt hvordan Værdicentralen adskiller 

sig fra en almindelig genbrugsbutik, svarer 

Sune Nygaard Dowler, at Værdicentralen 

søger bredden og vil have alle materialer 

med. I modsætning til en almindelige 

genbrugsforretning, der primært satser på 

tekstiler, interiør og små møbler, arbejder 

Værdicentralen også med affaldsmaterialer, 

der falder uden for kategorien. Det kan være 

læder fra gamle sofaer, byggematerialer, 

vinduesglas, metaldåser og skifferplader.  

 

Omkring det cirkulær økonomiske aspekt i 

projektet forklarer Sune Nygaard Dowler, at 

Værdicentralen handler om at give 

affaldsprodukter nyt liv, forlænge produkters 

levetid eller sammenføre dem i nye 

produkter. Hos Renosyd har man 

materialerne, netværket samt platformen til 

at sælge varerne til forskellige aftagere, hvor 

de kan skabe værdi i stedet for at ende i 

forbrændingen eller som deponi.  



 

 

For der skal jo også være økonomi i det, siger 

han og fortsætter ”Vi er en virksomhed der 

bl.a. lever af kommercialisering af 

affaldsmaterialer, og driver forretning på 

affald og med det fokus at skabe størst mulig 

værdi af affaldet til gavn for økonomien og 

miljøet”.  

 

Hvem kan drage nytte af Værdicentralen? 

 

Værdicentralen vil i første omgang være 

fokuseret på salg af materialer til private og 

mindre erhvervsdrivende, såsom 

iværksættere der arbejder med upcycling af 

affaldsmaterialer og håndværkere, der skal 

bruge et enkelt vindue til et drivhus eller en 

renovering af en kolonihave.  

 

I følge Sune Dowler Nygaard er der store 

potentialer i at især mellemstore 

produktionsvirksomheder i højere grad også 

tænker cirkulært i forhold til deres affald, da 

det i nogle tilfælde kan være en ressource for 

andre virksomheder. Denne Business-To-

Business handel vil i første omgang ikke være 

en del af Værdicentralen, men Renosyd vil 

gerne formidle kontakter mellem 

virksomheder og relevante aktører på 

markedet for cirkulær økonomi gennem f.eks. 

Erhvervsstyrelsens tiltag på området.  

 

Men kan erhvervslivet så aftage materialer 

fra Værdicentralen? Dertil svarer Sune Dowler 

Nygaard, at man er meget interesseret i et 

samarbejde med virksomheder i forhold til 

direkte genbrug af materialer, men der ligger 

eksempelvis nogle lovmæssige krav til 

moderne byggeri, som gør det svært at 

genbruge døre og vinduer. Det er et område, 

vi både arbejder og er opmærksomme på, 

men det er også vigtigt for os, at vi er 

realistiske og at vi gør tingene rigtigt, svarer 

han. 

 

Erfaringer med at arbejde med et projekt om 

cirkulær økonomi  

 

Adspurgt hvad er skal til for at lykkes med et 

projekt som dette, og hvilke gode råd man 

kan give videre, er svarene forskellige.  

Set i bagspejlet har kompleksiteten i opgaven 

fra starten været undervurderet, hvilket har 

medført, at projektet er blevet forsinket. Men 

det grundige forarbejde har som nævnt gjort, 

at projektet nu kan udvikle sig hurtigt i de 

kommende måneder og år.  

 

I følge Sune Dowler Nygaard har en af de 

største udfordringer været at afdække, tale 

med og samarbejde med interessenter, men 

det har også været den mest lærerige og 

udbytterige del af processen.  



 

 

Der er afholdt møder med frivillige 

organisatoner og nødhjælpsorganisationer, 

ligesom man har besøgt mange 

genbrugsbutikker for at afdække erfaringer 

og holdninger til såvel en online som fysisk 

butik. Man er selvfølgelig også gået i dialog 

med lokale interessenter, som i forvejen 

modtager genbrugelige effekter direkte fra 

genbrugspladser og som kommer til at opleve 

et profittab som følge af projektet.  

 

Hvis man skal summere op, så peger alle 

erfaringer i retning af, at det vigtigt at invitere 

til dialog, og samtidig markere, hvad formålet 

med projektet er og fastholde, hvorfor det er 

rigtigt at gøre håndteringen af genbrugelige 

effekter endnu mere målrettet, strømlinet og 

effektiv – så endnu flere materialer og 

produkter kan genanvendes.  

 

Det bedste resultat kommer ud af 

samarbejde 

 

Adspurgt om samarbejdet med eksterne 

virksomheder, organisationer og andre 

kommuner er stemningen i projektet positiv, 

og man tror på, det bedste resultat kommer 

ud af samarbejde. Men det skal også siges, at 

det til tider kan være en svær øvelse at 

navigere i landskabet af interessenter.  

Hos Renosyd ser man ikke sig selv som en 

konkurrent, og man er fast besluttet på, at 

der skal være plads til alle, og at samarbejde 

styrker den enkelte aktørs muligheder i 

stedet for at begrænse den.  

 

Et af eksemplerne på et samarbejde er 

projektet ”Second-hand Østjylland”, som er 

opstået i kølvandet på Værdicentralen, og 

som er et netværk af genbrugsbutikker, der 

skal trække handlende til området, så det kan 

komme alle til gode. Netværket er baseret på 

ideer og erfaringer fra i Sønderjylland, hvor 

affaldsselskabet Arwos i Aabenraa bl.a. driver 

en kundevenlig onlineportal, hvor 

interesserede genbrugskunder kan finde ud 

af, hvor i lokalområdet de kan gå på 

loppefundsjagt.  

 

Erfaringer viser, at det tiltrækker en del 

opmærksomhed og har skabt en væsentligt 

meromsætning til alle genbrugsbutikker i 

området. Den idé vil man gerne overføre til 

Østjylland, og man ser et stort potentiale 

etablering af samarbejde med eksempelvis 

opstartsvirksomheder, nye affaldsselskaber, 

kompetencecentre og genbrugsbutikker.   

 

På det politiske og organisatoriske niveau har 

successen af et projekt som dette forudsat, at 

der var opbakning fra politikerne i Renosyds 

bestyrelse.  

 



 

 

Den politiske opbakning har været til stede 

fra projektets start, og bestyrelsen er gået ind 

i det med stor interesse. De har bl.a. været 

på studietur til Fredericia og Åbenrå, hvor de 

har de drøftet strategiske og politiske vinkler 

på projektet med både ledelse og politikere i 

de to kommuner. Det har været vigtigt for 

bestyrelsen at diskutere planerne og sikre, at 

projektet er forankret strategisk i miljø, 

økonomi og jobs. Vi er blevet udfordret på 

den gode måde, lyder det fra Sune Dowler 

Nygaard. 

 

Om samarbejdet med UMT, Rethink 

Business og Region Midtjylland 

 

I projektledelsen er der en generel 

tilfredshed med samarbejdet med projektets 

tovholder Region Midtjylland og 

projektledelsen i Rethink Business under 

Development Centre UMT. Der har været 

afholdt en række gode statusmøder, hvor der 

med stor indlevelse fra alle parter er blevet 

diskuteret fordele og ulemper ved de valg der 

er truffet i projektet. 
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Skanderborg Kommune og Renosyd 

 

Skanderborg Kommune udgør et areal på 429,17 km2 og har 58.176 indbyggere.   

 

Renosyd er et affaldsselskab drevet og ejet af Odder og Skanderborg Kommuner. Selskabet 

betjener 33.000 husstande og driver fem genbrugspladser i hhv. Galten, Hørning, Odder, Ry og 

Skanderborg. Renosyd driver også kraftvarmeanlægget i Skanderborg, som producerer el og 

varme af det affald, som ikke kan genanvendes. 

 

Ansvarlige i projektet: 

 

Projektleder: Sune Dowler Nygaard, Kundechef Erhverv, Renosyd 

Tlf.:  8793 4155 - E-mail: sdn@renosyd.dk 

 

Susanne Skårup, Klimakoordinator, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning, Skanderborg 

Kommune.  

Tlf.: 8794 7176 - E-mail: Susanne.Skarup@skanderborg.dk 

 

 

Casen er udarbejdet i januar 2015  

 

mailto:Susanne.Skarup@skanderborg.dk
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Hvad er Rethink Business?  
 
Region Midtjylland har igangsat projektet 'Rethink Business' med henblik på at skabe 
grøn innovation og vækst i regionen via tankegangen i cirkulær økonomi. Mere end 30 
virksomheder og 5 kommuner i Region Midtjylland deltager aktivt i projektet. 
Projektet løber fra oktober 2012 til december 2014.  
 
Hvad kan Rethink Business gøre for kommunerne?  
 
Rethink Business er et udviklingsprojekt, det er funderet i tankesættet bag Cradle 2 
Cradle og cirkulær økonomi.  
 
Aarhus, Skanderborg, Skive, Samsø og Herning Kommuner arbejder i øjeblikket på 
hver deres demonstrationsprojekt, som sætter genanvendelse og bæredygtighed på 
dagsordenen på en måde, som styrker samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv. 
 
De fem kommuner har modtaget støtte fra Vækstforum i Region Midtjylland, som har 
en pulje af på omtrent 3.0 mio. kr. til rådighed gennem Rethink Business.  
 
Hvem står bag Rethink Business?  
 
Development Centre UMT er projektoperatør på vegne af Region Midtjylland, og UMT 
har indgået aftale med COWI A/S og COWIs underleverandør Vugge til Vugge ApS. 
Konsulenter fra COWI og Vugge til Vugge udgør det virksomhedsrettede team (VRT), 
som vejleder virksomhederne individuelt igennem 3 faser: Innovationsfasen, 
afprøvningsfasen og omstillingsfasen.  
 

Læs mere på www.rethinkbusiness.dk  

                      

        

   

 

 

http://www.rethinkbusiness.dk/

