VIRKSOMHEDER PÅ
GENBRUGSSTATIONERNE

2021

DU KAN VÆLGE AT TILMELDE DIN VIRKSOMHED TIL
ABONNEMENTSORDNINGEN, VÆGTORDNINGEN, SMS-ORDNING

ABONNEMENTSORDNINGEN
Med abonnementsordningen kan du
aflevere op til 2 tons affald på genbrugsstationerne om året. Du betaler
et fast årligt gebyr på 790 kr. ekskl.
moms for hvert køretøj, du tilmelder.
Køretøjet må veje op til 3.500 kg plus
en eventuel trailer. Du kan aflevere

op til 2 tons affald og 50 kg farligt
affald knyttet til det enkelte køretøj
du har tilmeldt ordningen, men du kan
dog i henhold til lovgivningen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald pr.
virksomhed pr. år (uanset antallet af
tilmeldte køretøjer).

ABONNEMENTSORDNING PÅ GENBRUGSSTATIONERNE
• Du må benytte alle Reno Djurs’ 9 genbrugsstationer på Djursland og Anholt.
• Abonnementsordningen giver ikke adgang til Erhvervsgenbrugsstationen i
Glatved.
• Køretøjer, der benyttes på genbrugsstationerne, skal være tilmeldt ordningen
med registreringsnummer.
• Ved tilmelding får du en mærkat til forruden af køretøjet.
• Du må aflevere op til 2 tons affald fra din virksomhed pr. år knyttet til det
enkelte køretøj, du har tilmeldt.
• Farligt affald må højst udgøre 50 kg for hvert køretøj, du har tilmeldt
(dog max 200 kg pr. virksomhed om året).
• Du betaler et fast årligt beløb på 790 kr. ekskl. moms for hvert køretøj,
du tilmelder.
• Du må kun benytte lovligt indregistrerede køretøjer på op til 3.500 kg plus
en eventuel trailer.
• Kommer du med affald i et ikke-momsbelagt køretøj, betragter vi det som
erhvervsaffald.
• Har du brug for at pakke affaldet ind, skal det være i klare plastsække.

ELLER ALLE 3 ORDNINGER

VÆGTORDNINGEN
Med vægtordningen kan du aflevere
ubegrænsede mængder affald på
Erhvervsgenbrugsstationen i Glatved,
men du kan dog i henhold til lovgivningen maksimalt aflevere 200 kg
farligt affald pr. virksomhed pr. år.

Du betaler efter vægt – 925 kr. pr. ton
ekskl. moms. Du må benytte køretøjer
på op til 3.500 kg plus en eventuel
trailer.

VÆGTORDNING PÅ ERHVERVSGENBRUGSSTATIONEN I GLATVED
• Du kan benytte Erhvervsgenbrugsstationen i Glatved.
• Du må aflevere ubegrænsede mængder affald – dog højst 200 kg farligt affald pr. år.
• Du skal tilmelde virksomheden på forhånd.
• Når du ankommer til Erhvervsgenbrugsstationen, vejer vi køretøjet med affald.
• Når du har afleveret affaldet, vejer vi igen køretøjet.
• Du betaler 925 kr.pr. ton ekskl. moms.
• Du må kun benytte lovligt indregistrerede køretøjer på op til 3.500 kg plus
en eventuel trailer.
• Har du brug for at pakke affaldet ind, skal det være i klare plastsække.

TILMELDING TIL ORDNINGEN I 2021. DET GØR DU SÅDAN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klik ind på www.renodjurs.dk
Klik på ’Erhverv’
Vælg ’Tilmelding til genbrugsstationen’ og herefter ’Tilmelding for 2021’
Indtast dit p-nummer
Tjek om oplysningerne om dine køretøjer er korrekte
Ret oplysninger, der ikke længere er korrekte
Klik på ’Tilmeld’
Betal med betalingskort.

SMS-ORDNING
Med betaling pr. besøg-ordningen får du
adgang til et enkelt besøg på en valgfri
genbrugsstation. Du betaler 200 kr. ekskl.
moms pr. besøg. Betaling skal ske via
en mobiltelefon, du har tilmeldt på forhånd med dine betalingskortoplysninger.
Pengene bliver trukket fra det tilmeldte
betalingskort. Køretøjet må veje op til
3.500 kg plus en eventuel trailer.
For farligt affald er der en mængde
begrænsning på 10 kg pr. besøg.
• Du må benytte alle Reno Djurs’ 9 genbrugsstationer på Djursland og Anholt.
• Betaling pr. besøg-ordningen giver ikke
adgang til Erhvervsgenbrugsstationen i
Glatved.
• Betaling skal ske via SMS fra en mobiltelefon, du har tilmeldt på forhånd med
dine betalingskortoplysninger.
• Du betaler 200 kr. ekskl. moms pr. besøg.
• Du må kun benytte lovligt indregistrerede køretøjer på op til 3.500 kg plus en
eventuel trailer.
• Farligt affald må højst udgøre 10 kg pr.
besøg (dog max 200 kg pr. virksomhed
om året).
• Har du brug for at pakke affaldet ind,
skal det være i klare plastsække.

MAX. EMBALLAGESTØRRELSER
FOR FARLIGT AFFALD:
Der er en øvre grænse for, hvor store
emballager med farligt affald du må
aflevere på genbrugsstationen:
• Maling max. 30 liter.
• Øvrigt farligt affald
(også brændbare væsker) max. 5 liter.
Har du større emballager med farligt
affald, bedes du kontakte Reno Djurs
for vejledning til håndtering og bort
skaffelse.
Find adresser og åbningstider på genbrugsstationerne samt mere info på
www.renodjurs.dk/genbrugsstationer

KONTAKT:
RENO DJURS I/S
NYMANDSVEJ 11
8444 BALLE
TELEFON 87 59 77 77
RENODJURS@RENODJURS.DK
TELEFONTID:
MANDAG-TORSDAG KL. 8.00-15.00
FREDAG KL. 8.00-14.00

