
Deponi  Indsamlet deponi pr. år: 

  Ca. 3.500 ton 
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 Hvad bliver deponi til? 

Deponiaffald kan på nuværende tidspunkt, hverken genanvendes eller energiudnyttes – derfor deponeres 
det. Når affald deponeres, tages bl.a. tungmetaller og giftige stoffer ud af kredsløbet. 

Hårdt deponiaffald knuses og bruges til anlæggelse af køreveje på deponeringsanlægget i Glatved, hvor det 
bl.a. erstatter stabilgrus. 

Det bløde deponiaffald deponeres direkte og bruges ikke til etablering af køreveje. 

 

Hvad gør Reno Djurs? 

Deponeringsaffaldet køres til Reno Djurs’ deponeringsanlæg i Glatved. Her er der opbygget celler til 
forskellige typer af deponeringsaffald. I hver celle er der et underlag, som sikrer, at de giftige stoffer fra 
affaldet ikke spredes. Perkolatvandet fra cellerne (det vand, der siver ned gennem affaldet) indsamles og 
renses, så miljøfarlige stoffer ikke ender i grundvandet. 

 

Det er vigtigt at sortere deponi, fordi … 

… det sikrer, at miljøfarlige materiale fjernes fra kredsløbet. Ved korrekt sortering af deponi fjerner man fx 
bly fra farvede toiletter fra kredsløbet. 

 

Vær opmærksom på, … 

… at deponiaffald kun indeholder emner som ikke kan/må brændes eller genanvendes/behandles på anden 
vis. 

Det er problematisk, hvis deponeringsaffald indeholder store mængder organiske materialer, da de 
nedbrydes og frigiver gasser. 

Gips er ligeledes et problem i deponiaffaldet, da det ved deponering nedbrydes af bakterier, som udleder 
svovlbrinte der er en giftig gasart. 

Blød PVC skal deponeres, da det ved forbrænding danner fx saltsyre. 

 

Vidste du, … 

… at deponi er nederst i affaldshierarkiet (den rækkefølge vi skal behandle affald på). Det betyder, at 
deponering er den dårligste måde at behandle affald på. Ved deponering bliver affaldet hverken til nye 
materialer eller udnyttet til energi ved forbrænding.   

På deponeringsanlægget i Glatved holdes forskellige typer af deponeringsaffald adskilt. For eksempel 
deponeres forurenet jord og asbest hver for sig. På denne måde kan man altid grave en bestemt type affald 
op igen, hvis der en dag findes nye behandlingsmetoder. Derfor sorteres deponeringsaffald i forskellige 
fraktioner. 
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    Ja tak!                                                                                        Nej tak! 

 

Bemærkninger  

 

 

Affyret eller vådt fyrværkeri må puttes i deponi containeren. En container må maksimalt 
indeholde 5 kg NEM, hvilket svarer til ca. 10-20 kg u-affyret fyrværkeri. 

Skorstens-elementer / -mursten (tilsodede) 

Glaserede teglsten 

Sanitet 

Forurenet jord 

Glasuld 

Sammensatte produkter fx beton og isolering 

Glas kaffekander / kaffekolber 

Ildfast glas / Pyro-stop glas 

Sten, bearbejdet (bord, bænk, fuglebad, 
springvand osv.) 

 

Imprægneret træ 

Vinduer med glas 

Natursten 

Sanitetsfittings (vandhaner og lign.) 

Stenuld 


