
Drammelstrup  
Genbrugsstation
Jordrampen 3-5  
8961 Allingåbro

Glesborg 
Genbrugsstation
Håndværkervej 2

8585 Glesborg

Ryomgård  
Genbrugsstation

Industrivej 19A
8550 Ryomgård

Feldballe 
Genbrugsstation
Lufthavnsvej 121 

8410 Rønde

Grenaa 
Genbrugsstation

Kalorievej 2
8500 Grenaa

Knebel  
Genbrugsstation

Møllevej 4B
8420 Knebel

Ebeltoft  
Genbrugsstation

Hans Winthersvej 19
8400 Ebeltoft

Hornslet 
Genbrugsstation

Holmagervej 7
8543 Hornslet

Anholt 
Genbrugsstation

Gennem Landet 78A 
Anholt
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ORDNING FOR  
VIRKSOMHEDER 
PÅ GENBRUGSSTATIONER OG PÅ  
ERHVERVSGENBRUGSSTATIONEN I GLATVED. 

Reno Djurs har etableret et antal genbrugsstationer fordelt i Nord-
djurs og Syddjurs Kommuner til modtagelse af affald fra private og 
virksomheder. På genbrugsstationerne modtages en lang række 
sorterede affaldstyper, herunder farligt affald, småt brændbart, 
elektronik, glas m.v.. Se detaljeret liste på www.renodjurs.dk. Virk-
somheder kan også benytte erhvervsgenbrugsstationen i Glatved. 

Hvilke gælder ordningen for?
Alle virksomheder, der ønsker at benytte genbrugs-
stationerne på Djursland eller erhvervsgenbrugs-
stationen i Glatved skal være tilmeldt ordningen 
hos Reno Djurs.

Hvordan tilmeldes virksomheden til 
genbrugsstationen?
Tilmelding sker på www.renodjurs.dk. Virksomhe-
den vælger, om der skal benyttes en abonnements-
ordning til genbrugsstationerne på Djursland eller 
en vægtordning til erhvervsgenbrugsstationen i 
Glatved. 
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Abonnementsordningen  
– Genbrugsstationerne
Med abonnementsordning kan en virksomhed afle-
vere op til 2 tons affald og op til 50 kg farligt affald 
på genbrugsstationerne om året pr. køretøj, der er 
tilmeldt. Der kan dog maks. afleveres 200 kg farligt 
affald pr. virksomhed, uanset antallet af tilmeldte 
køretøjer. Virksomheden betaler et fast årligt gebyr 
pr. køretøj, der er tilmeldt ordningen. Køretøjet må 
veje op til 3.500 kg plus en eventuel trailer. Ved 
aflevering af farligt affald skal pladsmanden altid 
kontaktes. Virksomheden må frit vælge hvilken af 
Reno Djurs´ genbrugsstationer, der benyttes. 

Vægtordningen  
– Erhvervsgenbrugsstationen i Glatved 
Med vægtordningen kan en virksomhed aflevere 
ubegrænsede mængder affald på Erhvervsgen-
brugsstationen i Glatved, dog i henhold til lovgiv-
ningen maks. 200 kg farligt affald pr. virksomhed 
om året. Der betales efter vægt. Køretøjet må veje 
op til 3.500 kg plus en eventuel trailer. 

Se mere om ordningerne for virksomheders adgang 
til genbrugsstationer og erhvervsgenbrugsstatio-
nen på www.renodjurs.dk.

Vær specielt opmærksom på:
Forud for at en virksomhed skal benytte en gen-
brugsstation, skal virksomheden være tilmeldt 
ordningen og betale gebyr for ordningen, jf. det til 
enhver tid gældende gebyrblad.

Der modtages ikke dagrenovationslignende affald 
på genbrugsstationerne. 

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og 
placeres i de anviste containere. Enhver anvisning 
fra pladspersonalet skal følges. Der må kun benyt-
tes klare sække til emballering af affald.

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.


