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FORTROLIGT PAPIRAFFALD 

Fortroligt papiraffald er f.eks. dokumenter med følsomme  
personoplysninger. Hvis fortrolige papirer makuleres, kan det  
bruges til genanvendelse. 

Hvilke virksomheder gælder det for?
Alle virksomheder og institutioner i Norddjurs og 
Syddjurs Kommuner, der har fortroligt papiraffald.

Hvad er fortroligt papiraffald?
• Dokumenter/breve med personlige oplysninger
• Journaler/arkiver
• Vareprøver
• Beslaglagt materiale
• Kartotekskort

Hvor skal affaldet hen?
Der er flere muligheder for at håndtere fortroligt 
papiraffald. Virksomheden kan anskaffe egen ma-
kuleringsmaskine og efter makulering sende papir 
til genanvendelse. 

Virksomheden kan også kontakte et professionelt 
makuleringsfirma, der tager sig af makuleringspro-
cessen og sender det makulerede papir til genan-
vendelse. Der kan f.eks. opstilles en særlig lukket 
beholder på virksomheden, hvor det fortrolige papir 
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løbende kan ilægges, og som makuleringsvirksom-
heden afhenter.

Hvis virksomheden ikke selv transporterer gen-
anvendeligt affald (herunder makuleret papir til 
genanvendelse) til et genanvendelsesanlæg, skal 
der i henhold til affaldsbekendtgørelsen anvendes 
transportører eller indsamlere, der er registreret i 
det nationale Affaldsregister, der pr. oktober 2015 
administreres af Energistyrelsen.

Virksomheder kan ligeledes tilmelde sig ordningen 
for genbrugsstationer hos Reno Djurs. Tilmeldte 
virksomheder må i abonnementsordningen af-
levere op til 2 ton affald i alt om året for hvert 
tilmeldt køretøj på Reno Djurs I/S´ genbrugsstatio-
ner. På genbrugsstationerne modtages makuleret 
papir til genanvendelse sammen med øvrigt papir. 
På erhvervsgenbrugsstationen (vægtordningen) 
i Glatved kan makuleret papir til genanvendelse 
afleveres uden mængdebegrænsning, idet der her 
betales efter vægt. Se mere om ordningen for virk-
somheders adgang til genbrugsstationer på www.
renodjurs.dk.

Kommunale institutioner og virksomheder samt 
virksomheder beliggende i ejendomme med be-
boelse kan tilmelde sig Reno Djurs´ afhentnings-
ordning for papir og pap, hvor der kan afleveres 
makuleret papir. Se mere om ordningen og priser 
på www.renodjurs.dk.

Vær specielt opmærksom på: 
Fortroligt papiraffald kan makuleres og genanvendes. 

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


