
Årsberetning 2010



Feltengårds hovedtal i perioden 2006 – 2010

Regnskabsår 2010 2009 2008 2007 2006

Resultatopgørelse:

Omsætning 5.560 9.940 8.786 60.400 60.651

Primært driftsregsultat -466 -1.695 -2.997 -3.021 -3.235

Resultat før ekstraordinære poster -204 -1.362 -2.046 -4.000 -2.532

Årets resultat -204 -1.220 -2.868 4.187 -5.530

Balance:

Balancesum 24.263 25.684 26.007 39.502 35.923

Anlægsaktiver 10.942 11.628 11.367 10.362 11.225

Investeringer i materielle anlægsaktiver 460 1.565 5.557 721 579

Egenkapital -15.740 16.477 17.518 28.887 25.155

Feltengård Losseplads er et kontrolleret deponi ejet af Favrskov, Silkeborg og Skanderborg 
kommuner. Feltengård losseplads dækker et areal på 10,5 hektar. Her modtages affald til 
deponi, affald til sortering samt haveaffald fra bl.a. Favrskov Kommunes genbrugspladser 
og virksomheder. På basis af tidligere henlagt husholdningsaffald produceres desuden gas, 
som anvendes til produktion af kraftvarme.

Feltengård drives af Renosyd i/s for de tre ejerkommuner, og tre medarbejdere fra Renosyd 
arbejder på pladsen.

I 2010 var der ca. 4700 vejninger på Feltengård, og 75 % af vejningerne foregår automatisk.

Hinnerup

Hammel

Hvorslev

Hadsten

Genbrugsstationer

Hammel Fjernvarme

Feltengård Losseplads
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Feltengård
– ledelsesberetning for 2010

Direktør Annemette Fuglsang, Renosyd har i 2010 overtaget den praktiske drift af 
Feltengård med blandt andet fjernvejning, så alle affaldsdata behandles hos Renosyd i 
Skanderborg. Det sikrer stordrift og den bedste forvaltning af det stadig mere komplicerede 
affaldsområde.

Dialog og samarbejde
1. januar 2010 overtog Renosyd i/s driften af det kontrollerede deponi, 
Feltengård Losseplads, som ejes i fællesskab af de tre kommuner Favr-
skov, Silkeborg og Skanderborg. Der er foreløbig indgået en treårig samar-
bejdsaftale, som indebærer, at en række af de daglige rutiner og beman-
dingen på lossepladsen ændres. 

Den største ændring er sket for de chauffører, der afleverer affald på 
deponiet. De oplever, at indvejningen i dag foregår som fjernvejning. Når 
vognmændene kører på brovægten i Feltengård, sker indvejningen i høj 
grad automatiseret. Hvis der er brug for dialog, foregår det via telefon og 
videocam til Renosyds medarbejdere i Skanderborg. Også vejeinformatio-
nerne går direkte til indvejningsafdelingen hos Renosyd,, hvorfra fakture-
ring og anden administrativ behandling af affaldsdata foregår.

Samarbejdsaftalen sigter både mod at nedbringe omkostninger, idet 
der kan spares ressourcer ved at slå indvejning og administration på Felten-
gård sammen med Renosyds, og mod at sikre en mere effektiv behandling 
af affaldet. Lovgivningen på området bliver stadig mere omfattende og 
kompliceret, og det er en fordel at samle ekspertisen i større enheder. 

Hensættelser til nedlukning
Årets resultat, er negativt med 204.000 kr. Alligevel må det siges at være 
et pænt resultat for året, da der var budgetteret med et underskud på ca. 
1,5 mio. kr. Egenkapitalen i selskabet er ved udgangen af 2010 negativ 
med 15,7 mio. kr. mod en positiv egenkapital ved udgangen af 2009 på 
16,5 mio. kr. Det skyldes, at der er hensat yderligere 31,9 mio. kr. til at 
dække udgifterne til nedlukning af anlægget når den tid kommer

Bedre udnyttelse af ressourcerne
Vi har i 2010 i særlig grad fokuseret på at udnytte ressourcerne i det ind-
vejede affald. Feltengård er et affaldsbehandlingsanlæg, hvor der især 
indvejes materiale fra byggeri og fra genbrugspladserne. I 2010 er vi be-
gyndt at udsortere for eksempel rent træ og trykimprægneret træ. Det 
rene træ er et vigtigt råmateriale ved fremstilling af spånplader, og det er 
derfor at stor betydning at få så meget rent træ som muligt sorteret fra. 
Trykimprægneret træ sendes til Tyskland, hvor det kan brændes i spe-
cialanlæg.

Samtidig har vi haft mulighed for at producere og afsætte en større 
mængde haveaffald som biobrændsel. Grene og andet reelt brændbart 
sorteres fra og nedknuses, så det kan anvendes i kraftvarmeanlæg, mens 
resten som hidtil komposteres. 

De initiativer, vi har igangsat for at genanvende affaldet, har ført til, 
at genanvendelsesprocenten på Feltengård i 2010 er steget til 22 % mod 
19,4 % i 2009. Da der i 2010 samlet set er indvejet en større mængde de-
poniaffald end tidligere år, er det en positiv udvikling både procentuelt og 
målt i konkrete mængder.

Mere affald og lavere priser
I 2010 har vi iværksat nye rutiner og fået det nye samarbejde til at fungere 
i praksis. Fremadrettet vil der også fortsat blive fokuseret på, hvordan 
selve den fysiske drift af Feltengård Losseplads kan optimeres. 

Feltengård har indgået en 10 årig aftale med Deponinet.dk. Den sikrer 
at en række midtjyske kommuner kan komme af med deres deponiaffald. 
Aftalen sikrer desuden en god udnyttelse af deponiet på Feltengård.

Dialog i centrum
De nye rutiner og andre måder at tilrettelægge arbejdet på har også be-
tydet forandring for Feltengårds kunder. Det er vores mål at have en god 
dialog med kunderne og vi arbejder på at finde fælles løsninger. Derfor er 
der i 2010 holdt det første fællesmøde med de vognmænd, der benytter 
Feltengård. Mødet var en succes med omkring 30 deltagende vognmænd 
og chauffører, og denne dialogorienterede linje er derfor fortsat i 2011.
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Bestyrelsesformanden for 
Feltengård Losseplads, 
Niels-Erik Nielsen, er glad 
for den aftale med Renosyd, 
som blev iværksat 1. januar 
2010. Det første år har efter 
hans vurdering kun budt på 
positive effekter

„Vi søgte ekspertisen, og vi fik den“, siger Niels 
Erik Nielsen om aftalen, der blev indgået mellem 
Renosyd og ejerne af Feltengård Losseplads, 
Silkeborg, Skanderborg og Favrskov Kommuner.

Niels Erik Nielsen er socialdemokratisk 
medlem af Favrskov Kommune og er tiltrådt 
som formand for Feltengård, efter at aftalen 
blev forhandlet på plads. 

„Jeg ser kun effekten af den og må sige, at 
det på mange måder har været en fordel at blive 
en del af et stort hus, der kun beskæftiger sig 
med affald. Ikke mindst i forbindelse med hvad 
vi skal gøre, når vores godkendelse som deponi 
udløber i 2020, er det betryggende, at vi har et 
professionelt affaldshus i ryggen“, siger han.

Arbejder 100 % for Feltengård
Aftalen mellem Renosyd og Feltengård-ejerne 
blev i sin tid indgået, så de administrative funk-
tioner kunne blive samlet ét sted.

„Der er ingen tvivl om, at det er en fordel at 
have disse rutiner samlet i et stort hus, der kun 
beskæftiger sig med affaldsområdet. Hele sek-
toren er blevet betydeligt professionaliseret, og 
der er i dag en regelstyring, som man er nødt 
til at have en dyb viden for at kunne håndtere 
trygt. Vi oplever, at Renosyd arbejder 100 % for 
Feltengård og gør det i en god stemning“, slut-
ter Niels Erik Nielsen.

Bestyrelsesformand, Niels-Erik Nielsen

Søgte ekspertisen
og fik den
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Der er hektisk i indvejningen hos Renosyd, 
hvor Feltengård nu indgår som en integreret 
del

„Hvad er lastbilens indregistreringsnummer?“ – det er standardspørgs-
målet, når der igen står en chauffør ved lugen til Renosyds indvejning og 
skal have udfærdiget et magnetkort, så han fremover selv kan tjekke ind 
og ud på brovægten uden for. Svaret kommer hurtigt – men ni ud af ti 
chauffører må en tur hen for at kigge, når Maria Rost i indvejningen også 
lige skal have nummeret på anhængeren.

Det lille lokale, hvor indvejningen hos Renosyd har til huse, summer 
af travlhed hele dagen. Telefonen kimer, og den personlige kontakt med 
chaufførerne fylder også meget. Men det hele foregår effektivt og i en 
tone, der næsten altid kan bringe smilet frem, også i de travleste perioder.

„Vi lægger vægt på at holde en rap, men også ordentlig tone i vores 
dialog med vognmænd og chauffører. Jeg er selv gift med en af slagsen, 
så de mærker hurtigt, at vi godt ved, hvad der er for og bag på sådan en 

trækker. Og med lidt sjov ping-pong går det hele lidt nemmere. Vi føler, vi 
går hjem fem minutter efter, vi er mødt, så hurtigt går arbejdsdagen her“, 
fortæller Maria, der sammen med sin kollega Mai er den, der oftest er at 
finde i indvejningen.

Målet er automatisk indvejning
I løbet af 2010 overtog Renosyd også indvejningen af affald fra Felten-
gård. Efter at have bemandet indvejningen på Feltengård i uge 15, trak 
Renosyd selve registreringen af affaldet til Skanderborg, hvorfra alle 
administrative forhold i dag styres. Opkald fra brovægten på Feltengård 
indgår nu som en del af lydbilledet i den travle afdeling.

„Målet er, at hele indvejningen fra Feltengård kommer til at foregå 
automatisk, men der er stadig brug for dialog og kontakt over telefon og 
samtaleanlæg. Det gør nu ikke noget, for den personlige kontakt er den 
bedste måde at etablere et positivt samarbejde på“, siger Maria.

Gennem et kamera kan indvejningspersonalet hos Renosyd se, hvad 
der er i de enkelte læs, der kommer ind på brovægten i Feltengård. Det gør 
det nemt at få chaufføren på ret kurs med de enkelte læs, så det bliver 
læsset rigtigt af, enten i deponiafsnittet, sorteringshallen eller de andre 
steder, der er reserveret til særlige affaldstyper.

971 affaldskoder
De senere års ændringer af affaldsbekendtgørelsen, nye EU-regler m.v. 
har gjort håndtering og registrering af affaldet til en tungere proces end 
tidligere. 

„Vi skal vide helt ud på producentniveau hvor meget affald, der er, og 
hvad det består af, og den information henter vi hos den chauffør, der 
kommer med det enkelte læs. Alle data skal indberettes til Miljøstyrel-
sen, hvilket vi typisk gør en gang i kvartalet“, fortæller Maria.

Alt affald registreres ud fra 971 forskellige såkaldte EAK-koder, som 
dækker over affaldstyper, hvem der har produceret affaldet etc. Renosyd 
har netop installeret et nyt IT-system, der kan håndtere de store data-
mængder og meget varierede informationer, som den stadig mere kom-
plicerede lovgivning medfører. 

„Man skal sidde med det hele tiden for at have styr på detaljerne og 
sikre den rigtige registrering. Så det er ikke alene, fordi det kan spare pen-
ge, at det er en god idé at samle tropperne ét sted. Det handler også om 
at sikre, at den indsamlede information om affaldet bliver så korrekt som 
muligt“, siger Maria.

Hver dag går der omkring 30–35 vejninger ind fra Feltengård til indvej-
ningen hos Renosyd. Det konkrete antal svinger meget med sæsonen, og 
i vinteren 2010–11 var der på grund af de store snemængder, ikke ret stor 
aktivitet. Når solen skinner, og der igen er gang i byggeri og havearbejde, 
er trafikken mod Feltengård derimod både tung og tæt.

Assistent Maria Rost , Renosyd

»Der er stadig brug for dialog 
over telefon og  samtaleanlæg« 

Vægtvogterne  
i Skanderborg
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Der hentes gas op fra det or-
ganiske affald, som tidligere 
er deponeret på Feltengård. 
Det giver basis for produk-
tion af el og varme 

Dirftschef Michael Schøt og  formand 
Nicolai Andersen, Feltengård 

Perkolat skal renses 
Gas, der stiger op fra undergrunden, er et 
velkendt fænomen på ældre deponieta-
per, hvor der gennem tiden er aflæsset 
organisk affald. Men det gamle affald 
rummer også stoffer, som kan udva-
skes, og derfor ledes alt spildevand – det 
såkaldte perkolat – fra Feltengård til 
renseanlægget i Hadsten. I alt 35.000 m3 

perkolat ledes hvert år til anlægget.

Feltengård er etableret i 1982. Dengang var det 
som almindelig losseplads, hvor der også blev 
afleveret masser af husholdningsaffald og an-
det organisk materiale. I dag håndteres der sta-
dig deponiaffald på pladsen, men der foregår 
også håndtering af blandet affald til sortering, 
trærødder, dæk, gips og haveaffald.

Det organiske affald får det til at rumle no-
get i undergrunden, hvor de ældste depotafsnit 
ligger. Det skyldes, at det udvikler gas, som nu 
stiger op til overfladen.

„Denne gas opsamler vi gennem en række 
slanger og rør, så den kan udnyttes til energi-
produktion. I alt produceres der ca 110.000 m3 

biogas, som vi udnytter til produktion af el og 
varme. En generator kører døgnet rundt og gør 
os selvforsynende, og lidt til, med strøm og 
varme“, fortæller formand Nicolai Andersen, 
Feltengård. 

Overskydende energi sælges via elnettet.

Fortiden giver ny energi
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I takt med at deponiet fyldes op, plantes træ-
er, så naturen retableres på smukkeste vis

15.000 træer. Så mange er plantet på Feltengård alene i foråret 2011. De 
indgår i den store retableringsplan for deponiet, som betyder, at area-
lerne gives tilbage til naturen i takt med, at de enkelte deponeringscel-
ler fyldes op.

„Når en deponietape er fyldt med affald, forsegles den med grus og 
muld, så det ligger sikkert. Herover plantes så træer og buske, så arealet 
gradvist bliver til skov“, fortæller Nicolai Andersen, der er formand for den 
daglige drift på pladsen.

Feltengård Losseplads dækker i alt et areal på 10 hektar. Der er netop 
taget hul på en ny etape på 170.000 m3, og når den efter planen er fyldt 
op efter ti år, er deponiet udnyttet fuldt ud. Nedadtil er de ældste etaper 
sikret af det metertykke lerlag, der dækker området – og er en af forkla-
ringerne på, at deponiet ligger, hvor det gør – mens de nye etaper yder-
ligere er sikret med en membran, der forhindrer vand i at trænge ud fra 
deponiet.

En slugt fyldes op
Feltengård er en del af en tidligere landbrugsejendom, og selve deponiet 
udgøres af en af de naturlige slugter, som området omkring Hadsten er 
så rigt på. Bid for bid fyldes arealet op, og når skoven engang er vokset til, 
vil området fremstå som en naturlig oase for dyr og fugle og indgå som en 
smuk del af det omgivende kulturlandskab.

„Vi lægger vægt på, at det kommer til at se naturligt ud fra starten, 
så vi ikke ender med en skov, hvor der står ens træer på rad og række. De 
15.000 træer, der er plantet senest, dækker 19.000 m2. De er plantet med 
hånden og er en blanding af naturligt hjemmehørende skovtræer. Vi får 
altså en blandet løvskov, som efter nogle år vil se ud, som om den altid 
har været her“, siger Nicolai Andersen.

Naturen får et løft

Moræneler (eksisterende terræn): 50 meter

Lermembran: 0,5 meter
HDPE membran: 1,5 mm

Drænlag: 0,5 meter

A�ald: 15-20 meter

Slutafdækning: 0,8 meter lerjord

Slutafdækning: 0,2 meter muld

Drænrør

Et deponiafsnit er opbygget af en række 
naturlige lag samt membraner af plast 
m.v., så der ikke kommer forurenet vand 
m.v. fra affaldet ud i miljøet. Feltengård 
deponiet hviler på et 50 meter tykt lerlag. 
Herover lægges der endnu et lerlag og 
en plastmembran og et drænlag med 
indlejrede drænledninger, så det såkaldte 
perkolat kan ledes til et rensningsanlæg.
Når deponiafsnittet er fyldt med affald, 
lægges der lerjord og muld, hvorefter area-
let beplantes med træer, så der med tiden 
vil være en naturlig skov på stedet.
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Sammen med de ansvarlige for indvejnin-
gen, den daglige driftsledelse for Feltengård, 
som nu sidder i Skanderborg, og den dagligt an-
svarlige på selve Feltengård deltog hun i Felten-
gårds første vognmandsmøde, hvor 25–30 
vognmænd og chauffører deltog.

Vognmændene tager det pænt
„Mødet bød på ris og ros fra begge sider. Vi by-
der faktisk vognmændene et hårdt liv, når vi la-
ver om på tingene.  Sammenholdt med, at hele 
lovgivningskomplekset omkring registrering og 
dokumentation af affald er blevet ændret me-
get de senere år, er der meget nyt at forholde sig 
til. Vognmandsmøderne er en god metode til at 
formidle information og skabe forståelse“, siger 
Maria Rost, der har sit daglige arbejde i indvej-
ningen hos Renosyd og derfor er en af dem, der 
er i tættest kontakt med de enkelte vognmænd 
og chauffører.

„Jeg tror, at vognmandsmøderne er med til 
at hæve tolerancetærsklen, når noget ikke lige 
fungerer, som det burde gøre, fordi vi får en 
mulighed for at informere bredt og uformelt. 
Blandt andet er dataforbindelsen til Feltengård 
ikke den bedste, og det kan medføre funktions-
fejl, når vi skal hente videobilleder hjem af et 
læs affald. Men som regel klarer vi tingene med 
et smil. Jeg plejer at sige, at vi har verdens ær-
ligste og rareste chauffører“, slutter Maria Rost.

I 2010 blev der skabt en ny 
tradition på Feltengård: 
Regelmæssige vognmands-
møder

Samarbejdet mellem Feltengård og Renosyd, 
har i 2010 har udmøntet sig i en række fælles 
funktioner med integreret indvejning i Skan-
derborg, som en af de mere synlige. Derudover 
har chufførerne, der kører til Feltengård, ople-
vet mange forandringer i de daglige rutiner.

Forandringer giver spørgsmål, og der opstår 
måske også nogle nye udfordringer, når ting 
skal gøres på nye måder. For at lette proces-
serne og styrke informationen har Renosyd og 
Feltengård derfor i 2010 introduceret begrebet 
vognmandsmøde, som er en aktivitet, som al-
lerede i flere år med succes har været gennem-
ført i Renosyd.

Det første vognmandsmøde for Feltengård 
blev gennemført i juni 2010, og traditionen fort-
sætter i 2011 og fremover.

„Vi tror på dialog som et redskab til at løse 
problemer og skabe forståelse, og det er vores 
opfattelse, at det har fungeret godt i forbindel-
se med Feltengård“, siger direktør Annemette 
Fuglsang, Renosyd. 

Claus Nielsen, Vognmand

Naturen får et løft

God stemning og kemi

Det er fint, at der bliver holdt disse informa-
tionsmøder. Der er så mange nye regler i spil, 
og det er en god måde at få informationen 
serveret direkte af dem, der til daglig arbej-
der med de enkelte områder”.

Sådan siger vognmand Claus Nielsen 
fra Hinnerup Containerservice. Han deltog i 
det første vognmandsmøde på Feltengård i 
2010, og siden har hans chauffører deltaget.

„Holdningen hos folkene fra Renosyd og 
Feltengård var, at vi løser tingene i fælles-
skab, hvis der er problemer, og jeg oplevede, 
at de reelt stod inde for dette. I begyndelsen 
var der opstartsproblemer med fjernvejnin-
gen, men nu fungerer det. Tingene løses i en 
lydhør tone og med humoren som redskab“, 
siger Claus Nielsen.

Dialogen er central
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Feltengård har indgået et 10-årigt sam-
arbejde med Deponi.net, som betyder, at 
virksomheden aftager syv kommuners 
affald til deponi. Aftalen betyder øgede 
deponimængder til Feltengård

Sidste halvår af 2010 kunne Feltengård sætte pen til papir og under-
skrive en aftale, der betyder, at selskabet modtager deponeringsegnet 
affald fra syv kommuner i Jylland. Disse kommuner etablerede i 2008 
et fælles selskab, Deponi.net, som er Feltengårds kontraktpartner i 
samarbejdet.

„Baggrunden for Deponi.net er en ny deponeringsbekendtgørelse. 
Den medførte i 2009, at en række deponeringsanlæg måtte lukke. Hos 
både Renosyd og Feltengård har vi derimod stadig gode muligheder 
for at deponere affald. Det sker både på Affaldscenter Skårup og på 
Feltengård Losseplads. Med aftalen kan vi derfor afhjælpe et behov hos 
en række kommuner og samtidig udnytte vore egne anlæg optimalt“, 
fortæller driftschef Michael Schøt, Renosyd.

Værdi for alle parter
Formålet med Deponi.net er at sikre kommunerne bag selskabet, at 
deres deponeringsegnede affald håndteres forsvarligt. Selve driften 
og administrationen af Deponi.net varetages af det fælleskommunale 
selskab Østdeponi.

„Aftalen betyder, at vi optimalt kan udnytte både Feltengård Losse-
plads og Renosyds deponeringsanlæg i Skårup. Dermed får samarbejdet 
med Feltengård Losseplads tilført en større værdi for alle parter“, siger An-
nemette Fuglsang, direktør for Renosyd.

Kommunerne bag Deponi.net er: Fanø, Hedensted, Herning, Ikast-
Brande, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Viborg.

Direktør Annemette Fuglsang, Renosyd

Deponi.net øger
kapacitetsudnyttelsen
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Resultatopgørelse for 2010

(1.000 kr.)

Omsætning 5.560

Eksterne omkostninger

Tjenesteydelser -512

Råvarer/hjælpematerialer -184

Eksterne omkostninger i alt -696

Bruttoresultat 4.864

Personaleomkostninger -1.050

Afskrivninger -1.221

Andre driftsomkostninger -2.209

Hensættelser til nedlykning/ 
efterbehandling -850

Primært driftsresultat -466

Financielle poster 262

Resultat før ekstraordinære 
poster

-204

Ekstraordinære poster 0

Årets resultat -204

Balance pr. 31. december 2010

(1.000 kr.)

Aktiver

Anlægsaktiver 10.942

Omsætningsaktiver 13.322

AKTIVER I ALT 24.263

Passiver

Egenkapital pr. 31/12 -15.740

Hensættelser til deponi 37.506

Kortfirstede gældsforpligtelser 2.497

PASSIVER I ALT 24.263

Årets regnskab
Uafhængig revisors erklæring vedr. 
regnskabssammendrag
Vi har i overensstemmelse med danske revi-
sionsstandarder revideret årsregnskabet for 
Feltengård i/s for regnskabsåret 2010, hvorfra 
regnskabssammendraget er foretaget. I vor 
revisionspåtegning dateret 19. maj 2011, ud-
trykte vi en konklusion uden forbehold på det 
regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er 
uddraget.

Det udførte arbejde
Vi har planlagt og udført vort arbejde i overens-
stemmelse med den danske revisionsstandard 
om den uafhængige revisors erklæring på revi-
sionsopgaver med særligt formål med henblik 
på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regn-
skabssammendraget i al væsentlighed er i over-
ensstemmelse med det årsregnskab, som det 
er uddraget af.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at ovenstående regn-
skabssammendrag i al væsentlighed er i over-
ensstemmelse med det årsregnskab, som det 
er uddraget af.

For bedre at forstå virksomhedens finan-
sielle stilling og resultat samt omfanget af den 
foretagne revision skal regnskabssammendra-
get læses i sammenhæng med det årsregnskab, 
som regnskabssammendraget blev uddraget af, 
herunder den tilhørende revisionspåtegning.

Randers, den 19. maj 2011

BDO Kommunernes Revision
Godkendt revisionsaktieselskab 

 
Ole Nielsen
Registreret revisor
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