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Overskrift
Evaluering af 24/7-ordningen på Remmerslund Genbrugsstation

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal på baggrund af administrationens evaluering af 24/7-ordningen 
på Remmerslund Genbrugsstation tage stilling til henholdsvis 
- hvorvidt ordningen skal beholdes på Remmerslund Genbrugsstation.
- hvorvidt ordningen eventuelt skal udbredes til en eller flere af Hedensted Kommunes 
andre genbrugsstationer; Klakring Genbrugsstation, Kalhave Genbrugsstation eller Horn-
syld Genbrugsstation. 

Økonomi
Den nuværende 24/7-ordning indgik i regnskabet for 2017. En eventuel implementering 
af ordningen på andre genbrugsstationer vil skulle finansieres gennem genbrugsstatio-
nens budget. Disse eventuelle udgifter er ikke medregnet i fremtidige budgetter. 

Personale

Historik

Sagsfremstilling

I september 2017 trådte 24/7-ordningen i kraft på Remmerslund Genbrugsstation. Ord-
ningen opstod som en service for erhvervsbrugere og private brugere af genbrugsstatio-
nen – og målsætningen for ordningen har dermed været oprettelsen af en service. Der 
har således ikke været definerede mål for besøgstal, affaldsmængder, renhed i fraktio-
nerne med videre. Til september 2018 har ordningen været i drift i et år – og tages nu op 
til evaluering. Evalueringen dækker perioden september 2017-juni 2018. 
  
Oplevelsen af ordningen som en service                
 
Ordningen evalueres som service på en måde hvor den holder oplevelsen af service op 
mod besøgstal samt økonomiske og miljømæssige omkostninger. For at få et nuanceret 
billede af ikke kun brugen af ordningen, men også brugernes oplevelse af ordningen som 
service, kombineres kvantitativ og kvalitativ data. Leder af materielgården og herunder 
pladspersonalet på genbrugsstationerne, Ole Klidbo Madsen, fortæller at udgangspunktet 
for etableringen af 24/7-ordningen på Remmerslund blandt andet var et indtryk af at er-
hverv og borgere ikke kunne nå at besøge genbrugsstationen i åbningstiden i hverdagen. 
Brugerne af ordningen beskriver deres oplevelse af 24/7 som en service således: 
 
Udtalelser fra private brugere af 24/7-ordningen:
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”Ordningen er rigtig god. Det er bare fantastisk at man bare lige kan tage et 
læs med uden at tjekke åbningstid, man kører bare afsted”.
 
”Jeg er rigtig glad for ordningen. Den er perfekt for mig, for jeg har bygget 
om i flere år. Jeg har været afsted seks gange i dag, også med haveaffald. 
Det eneste problem er højtiderne – der fyldes op med affald. Ellers er der 
flot ryddet op”. 

 
Udtalelse fra erhvervsbrugere af 24/7-ordningen:  
 

”Muligheden er der for at besøge stationen hele tiden og det er dejligt. Pro-
blemet var at åbningstiden først var fra kl 12-18 førhen og det var dumt for 
håndværkere. Derfor er 24/7-ordningen en god løsning. Vi bruger den ikke 
ret meget selv - måske har vi brugt den fem gange. Men den anden løsning 
var ikke at være flink ved erhvervsfolkene”.

 
Ud fra brugernes egen evaluering af 24/7-ordningen på Remmerslund, kan det konklude-
res at de i hvert fald oplever en service i form af ordningen. Kigger vi på besøgstallene 
lader det dog ikke til at de benytter sig af ordningen specielt ofte – særligt ikke virksom-
hederne. 
 
Besøgstal – holdt op imod ordningens økonomiske omkostninger
 
Der er pr. 2. august 2018 tilmeldt 4858 private brugere, mens der er 60 erhvervsbruge-
re. Fra ordningens opstart i september 2017 til og med juni 2018, har der i alt været 
3274 besøg af 910 individuelle brugere uden for den bemandede åbningstid. 13 af besø-
gene udgøres af 3 individuelle erhvervsbrugere. 
 
I 2016 blev der registreret 136.701 besøg på Remmerslund, hvilket i gennemsnit er 
11.392 besøg pr. måned. Til sammenligning har der efter ordningen trådte i kraft i sep-
tember 2017 til og med juni 2018, været et gennemsnit på 327 besøg uden for den be-
mandede åbningstid pr. måned. Hvilket svarer til at 3% af besøgene sker uden for åb-
ningstid.
 
24/7-ordningen har det første år (uden medberegning af administrationens arbejdstimer) 
en omkostning på 826.236 kr. ud af et årligt budget for Remmerslund Genbrugsstation 
på 6.311.539 kr. Det betyder at ordningens andel af udgifter det første år ligger på 13% 
af hele budgettet for Remmerslund Genbrugsstation – hvilket virker højt i forhold til det 
lave besøgstal. Hvis der sættes en afskrivningsperiode på 8 år er den forventede årlige 
omkostning for ordningen 134.063 kr. svarende til kun 2,4% af Remmerslunds udgifter.
 
Ordningens betydning for de indsamlede affaldsmængder
 
Fra 1.januar 2017 til 31. april 2018 har Remmerslund opnået en stigning på 2% i ande-
len af genanvendeligt affald, mens Klakring og Kalhave har fået en mindre stigning på 
under 1%. Hornsyld har derimod haft et fald på under 1% i andelen af genanvendeligt 
affald. Samtidig med disse stigninger af andelen af genanvendeligt affald, har genbrugs-
stationerne haft et fald i mængderne af forbrændingsegnet affald fra 2017 til 2018, for 
perioden 1. januar til 31. april. Remmerslund har oplevet fald på 9%, Hornsyld 73%, Kla-
kring 23% og Kalhave 22%.
 
På baggrund af en analyse af udsorteringen af ’resten småt’-fraktionen fra alle fire gen-
brugsstationer (foretaget i august 2018), kan det desuden konkluderes at renheden af 
denne fraktion på Remmerslund Genbrugsstation ikke adskiller sig væsentligt fra de tre 
øvrige. 
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Ud fra disse oplysninger konkluderes det, at etableringen af 24/7-ordningen ikke har haft 
en målbar negativ effekt på hverken de indsamlede mængder eller renheden af ’resten 
småt’-fraktionen, hvilket ellers har været en bekymring fra særligt pladspersonalets side. 
Trods de pæne tal oplever de at bruge ekstra tid på oprydning og efter-sortering, hvilket 
skal tages med i betragtning. 
 
Udfordrede fraktioner - aflevering af pap, eternit, elektronik og farligt affald uden for den 
bemandede åbningstid
 
Den døgnåbne ordning medfører udfordringer med særligt pap-, eternit-, elektronik- og 
farligt affald-fraktionerne. Pap-komprimatoren kører af sikkerhedsmæssige årsager ikke 
uden for den bemandede åbningstid, og containeren flyder derfor af og til over med de 
store papmængder. Dette kan der findes (muligvis dyre) løsninger for. 
 
Aflevering af eternit må ikke ske uden for den bemandede åbningstid, da fraktionen kan 
indeholde asbest og skal behandles på en bestemt måde af pladspersonalet. Dette er en 
udfordring for nogle brugere af ordningen, der afleverer eternit direkte på jorden uden 
for den bemandede åbningstid, da containeren da er lukket. 
 
Elektronik og farligt affald skal opbevares i bure i aflåste, overdækkede lokaler, hvorfor 
der ikke er mulighed for at aflevere det uden for den bemandede åbningstid. Brugerne af 
ordningen afleverer det dog alligevel nu, hvor der er stillet et bord frem til det – det kan 
ikke undgås, men ender i stedet forskellige steder på pladsen, hvis man fjerner bordet. 
 
Konklusion på evalueringen af 24/7-ordningen
 
Med ordningens formål defineret som ”en service for kommunens borgere og virksomhe-
der” konkluderes det at ordningen er en succes – målt på tilfredshed samt antal tilmel-
dinger til ordningen. At langt flere er tilmeldt ordningen sammenlignet med besøgstal ta-
ler for at ordningen opleves som en god mulighed og må dermed siges at være taget 
godt imod som service. Økonomisk er der umiddelbart en ulighed i forhold til udgifterne 
for etableringen og antallet af besøgende, men dette vil udjævne sig de år, ordningen er 
i drift. 
 
At servicen ikke har nogle særligt målbare negative påvirkninger på mængderne eller 
renheden af de indsamlede affaldsfraktioner er meget positivt og giver et grundlag for at 
overveje, om ordningen skal udbredes til en eller flere af kommunens andre genbrugs-
stationer. 
 
Udbredelse af ordningen: miljøgodkendelser og økonomi
 
På baggrund af evalueringen skal det besluttes hvorvidt 24/7-ordningen på Remmerslund 
skal fortsætte som hidtil, eller om ordningen skal udbredes til andre pladser. 
 
I forhold til en eventuel udbredelse, er der disse forhold at tage i betragtning: 
- Udbredelse af 24/7-ordningen til Klakring Genbrugsstation er uhensigtsmæssig i forhold 
til de omkringboende.
- Udbredelse af 24/7-ordningen til Kalhave Genbrugsstation er uhensigtsmæssig i forhold 
til omkringboende og økonomi, da den er placeret på lejet grund.
- Der er mulighed for udbredelse af 24/7-ordningen til Hornsyld Genbrugsstation. Her 
skal der dog først søges om en fornyet miljøgodkendelse. Det skal gøres for at sikre at 
støj og belysning ikke er generende for naboejendomme, så de fremtidige vilkår i en ny 
miljøgodkendelse kan overholdes.
 
Besluttes det at der arbejdes videre med udbredelse af ordningen til Hornsyld Genbrugs-
station, skal det noteres at de forventede årlige udgifter - baseret på etableringsomkost-
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ninger for Remmerslund med indberegnede fællesudgifter - vil blive cirka 250.308 kr. 
hvilket svarer til 1,4% af genbrugsstationernes årlige udgifter. 
 
Kommunikation

Lovgrundlag

Indstilling
Administrationen indstiller

Indstillingens indhold

at ordningen gøres permanent på Remmerslund. Ordningens udbredelse til Hornsyld 
Genbrugsstation indstilles til politisk drøftelse.


