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ASBESTHOLDIGT AFFALD

Asbestholdigt affald skal altid sorteres fra det øvrige affald og 
afleveres til deponering – uanset mængden.

Hvilke virksomheder gælder ordningen 
for? 
Alle virksomheder og institutioner i Norddjurs og 
Syddjurs Kommuner, der frembringer asbestholdigt 
affald.

Hvad er asbestholdigt affald og hvor 
findes det?
• Asbest findes typisk i ældre byggematerialer  

før 1990. Asbest optræder både bundet i cement 
og i fri og støvende form.

• Rørisolering (kieslgur og teknisk isolering)
• Fliseklæber
• Gulvbelægninger
• Loftsplader
• Facadeplader
• Eternit sålbænke
• Tagplader
• Skiferplader
• Tagpap
• Tekstiler
• Aftræk og ventilation
• Fugematerialer
• Brandsikring 

Hvor skal affaldet hen?
Asbestholdigt affald skal afleveres til deponering 
hos Reno Djurs I/S i Glatved.

Virksomheder kan tilmelde sig ordningen for 
genbrugsstationer hos Reno Djurs. Tilmeldte virk-
somheder må i abonnementsordningen aflevere 
op til 2 ton affald i alt om året for hvert tilmeldt 
køretøj på Reno Djurs I/S´ genbrugsstationer. På 
genbrugsstationerne modtages asbestholdigt af-
fald til deponering. På erhvervsgenbrugsstationen 
(vægtordningen) i Glatved kan asbestholdigt affald 
afleveres uden mængdebegrænsning, idet der her 
betales efter vægt. Se mere om ordningen for virk-
somheders adgang til genbrugsstationer på www.
renodjurs.dk.
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Vær speciale opmærksom på: 
Alt affald, som leveres til deponering på Reno 
Djurs’ behandlingsanlæg i Glatved, skal være de-
klareret forud for levering. Deklaration af depone-
ringsegnet asbestholdigt affald foretages på www.
renodjurs.dk.

Hvis noget af dit byggeaffald indeholder asbest, 
skal det håndteres og sorteres af faglærte personer 
med erfaring fra asbestsanering, således der ikke 
sker en spredning af asbest til miljøet. 

Asbestholdigt affald skal anmeldes til Kommunen. 

Norddjurs og Syddjurs kommuner har i samarbejde 
med Reno Djurs udarbejdet en vejledning om byg-
geaffald. Den kan downloades på www.renodjurs.
dk/byggeaffald 

Lovgivning:
Se især Miljøbeskyttelseslovens afsnit om affald 
samt affaldsbekendtgørelsen, der kan findes på 
www.retsinformation.dk. Herudover skal virksom-
heder følge Norddjurs og Syddjurs Kommuners 
regulativ for erhvervsaffald. Regulativerne kan ses 
på den nationale regulativdatabase (NSTAR) eller 
på Reno Djurs´ hjemmeside www.renodjurs.dk


