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I GS 93 kan vi se tilbage på et år med tre vellykkede konferencer, hvor vores medlemmer 

har bidraget med fremvisning af egne anlæg, men også gode samarbejdspartnere har gjort 

det muligt af lave nogle spændende besøg på affaldsbehandlingsanlæg, som har været 

relevante for os.  

Deltageantallet til de tre konferencer taler da også deres klare sprog, - emnerne har været 

vedkommende og relevante for de fleste og så er gode kolleger og kammerater fra andre 

kommuner og affaldsselskaber også et værd at samle på. 

Første konference i 2012 gik til Arwos i Åbenrå som kort forinden havde indviet der nye 

fancy genbrugsstation.  

Stinne Stokkebo fortalte om tankerne bag udformningen af pladsen. Der er mange 

spændende løsninger som ikke er set før, men det har vist også givet lidt øretæver, men hvo 

intet vover, intet vinder. Vi fik også arkitektens forklaringer på valg af løsninger. Miljø og 

genbrug var det gennemgående tema for mange løsninger bl.a. genbrug af regnvand var 

tænkt ind i projektet. Bramidan fortalte om deres spændende koncept for sortering og 

komprimering af pap, papir og plast.  

Med tiden flytter også administrationen, vand og spildevand ud ved siden af 

genbrugsstationen, således at Arwos får samlet alle aktiviteter på et sted. Vi kommer gerne 

igen når projektet er helt færdigt. 

Vi fik en fin frokost i byen hvorefter Rasmus Banke fra Banke Accessory Drives fortalte om 

hybrid-skraldebiler som virksomheden er specialist i, og jeg kan se på nettet er det er 

begyndt at gå rigtig stærkt. Meldgaard har i oktober 2012 indsat 5 nye hybridbiler i 

Sønderborg, og der er vist ingen tvivl om at miljø og arbejdsmiljø samt hensyn til borgerne 

er godt tjent med de nye biler.  

Vi sluttede af med nyt fra medlemmerne. En lærerig og hyggelig dag var slut. 

Vores to-dags konference var henlagt til trekantsområdet hvor Peter Larsen fra Affald og 

Genbrug i Horsens Kommune havde tilrettelagt en spændende dag. Genbrugsstationen var 

netop indviet efter en større ombygning hvor pladsen blev udvidet med en 1 sal således at 

containere står nede og bilerne køre oppe. 

Under betondækket, modtages og oplagres farligt affald og elektronik affald. Det hele 

virkede gedigent og gennemtænkt. Det kan være at vi kan høre mere om hvordan det har 

fungeret lidt senere! 

Om eftermiddagen gik turen til det gamle Horsens Statsfængsel, hvor der i dag er fængsels 

museum. 

Vi fik en guidet rundvisning hvor vi hørte mange spændende og bloddryppende historier, 

samt fik set Hells Angels vikingemalerier. Et meget spændende besøg. Vi tager jo ikke skade 



af at være kulturelle - det hele behøver jo ikke at handle om skrald. 

Fint hotel og god mad, vi følte os næsten som Jeppe i baronens seng. 

Selvfølgelig fik vi også hørt nyt fra medlemmerne inden dag et var slut. 

Fredag gik turen til Fredericia, nærmere bestemt, DK Raastoffer, et nyt plastsorteringsanlæg 

til hårdt plast affald.  

Johnny Sørensen, Reno Fyn, som var midlertidig ansat, viste rundt på anlægget, som var 

indviet få uger før vores besøg. Maskineriet var delvis genbrug af tyske maskiner, delvis nye 

maskiner. 

Dagens produktion var egentlig stoppet for weekend rengøring, men Johnny formåede hvad 

ingen andre før ham har præsteret, nemlig at fremvise et plastsortering anlæg i drift for 

foreningens medlemmer. Flot klaret. 

Vi sluttede med sandwich og sodavand efter to spændende dage. 

Årets sidste arrangement gik til Esbjerg hvor Finn Petersen fra Marius Pedersen A/S viste 

rundt på GEN-TEK, et affaldsbehandlingsanlæg hvor der modtages have/park affald samt 

bygningsaffald herunder gipsaffald, som virksomheden behandler på deres eget 

sorteringsanlæg.  

Et spændende anlæg der kunne udvinde både gips og papir til genbrug. 

Herefter gik turen til SYDVESTEN hvor der ventede en fin frokost, sponsoreret af Marius 

Pedersen. 

Efter frokost kom lederen for Affald og Genbrug i Esbjerg Kommune, Dorthe Ibsen, og 

fortalte om driften af kommunens genbrugsstationer. Som en af få kommuner har Esbjerg 

valgt at udliciterer driften af to af deres fire genbrugsstationer.  

Vi hørte om fordele og ulemper ved denne form for drift. 

Herefter gik turen til genbrugsstationen i Måde og til kommunens behandlingsanlæg som lå 

tæt ved.  En spændende og lærerig dag var slut. 

De tre årlige konferencer er en del af de bærende elementer i vores forening, men vi må 

ikke glemme det vigtigste og det er erfaringsudvekslingen på vore konferencer samt alle de 

livliner vi etablerer i kraft af vores arrangementer, hvor vi møder kolleger fra næsten alle 

egne af landet.  

Du kan altid gå ind på vores hjemmeside og læse referaterne fra vores konferencer og det 

er også her du kan se hvad der rører sig hos de enkelte medlemmer. Finder du ikke lige det 

emne du søger, ligger vi inde med 32 e-mail adresser på foreningens medlemmer hvortil du 

kan sende ethvert spørgsmål, som du mangler svar på, i hvert fald hvis vi taler om affald.  

Husk at brug din forening og få valuta for dit medlemskab. 

Til slut vil jeg takke alle der har bidraget til foreningens virke i 2012,- Tak! 


