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AFFALD TIL DEPONI

Deponeringsegnet affald, som ikke er egnet til genbrug til samme 
formål, genanvendelse af materialerne eller forbrænding med 
energi udnyttelse skal deponeres på et godkendt deponeringsanlæg. 

Hvilke virksomheder gælder det for?
Alle virksomheder og institutioner i Norddjurs og 
Syddjurs Kommuner, der frembringer deponerings-
egnet affald.

Hvad er affald til deponi? 
• PVC, ikke genanvendeligt
• Vinylgulv
• Glaserede klinker og sanitet
• Glasuld
• Tungmetalforurenet jord
• Skorstensforinger
• Asbestholdigt affald 
• Eternit med og uden asbest.
• Sammensatte produkter, der ikke kan skilles ad

Affald til deponering må ikke 
indeholde:
• Genanvendeligt affald
• Forbrændingsegnet affald
• Fordærveligt affald
• Flydende affald
• Klinisk risikoaffald
• Farligt affald 
• Gips 
• Imprægneret træ
• Stenuld

Hvor skal affaldet hen? 
Deponeringsegnet affald skal leveres direkte til 
Reno Djurs’ behandlingsanlæg efter de gældende 
dokumentations- og modtagekrav.

Affaldsproducenten (den virksomhed eller person, 
der frembringer deponeringsegnet affald) skal 
udarbejde en grundlæggende karakterisering, som 
beskriver affaldet og dets egenskaber. Den grund-
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læggende karakterisering skal udfyldes på Reno 
Djurs’ hjemmeside. Efterfølgende vurderer Reno 
Djurs om affaldet kan modtages og deponeres. 

Der kan læses mere om reglerne vedr. grundlæg-
gende karakterisering af deponeringsegnet affald 
på www.renodjurs.dk.

Virksomheder kan tilmelde sig ordningen for gen-
brugsstationer hos Reno Djurs. Tilmeldte virksom-
heder må i abonnementsordningen aflevere op til 2 
ton affald i alt om året for hvert tilmeldt køretøj på 
Reno Djurs I/S´ genbrugsstationer. På genbrugs-
stationerne modtages sorteret deponeringsegnet 
affald i fraktionerne blød og hård deponi. På er-
hvervsgenbrugsstationen (vægtordningen) i Glat-
ved kan deponeringsegnet affald afleveres uden 
mængdebegrænsning, idet der her betales efter 
vægt. Se mere om ordningen for virksomheders 
adgang til genbrugsstationer på www.renodjurs.dk.

Vær specielt opmærksom på:
At deponeringsegnet affald afvises, hvis det ikke 
på forhånd er deklareret og godkendt.

Lovgivning:
Se især Miljøbeskyttelseslovens afsnit om affald 
samt affaldsbekendtgørelsen og deponerings-
bekendtgørelsen, der kan findes på www.retsin-
formation.dk. Herudover skal virksomheder følge 
Norddjurs og Syddjurs Kommuners regulativ for 
erhvervsaffald. Regulativerne kan ses på den na-
tionale regulativdatabase (NSTAR) eller på Reno 
Djurs´ hjemmeside www.renodjurs.dk


