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PVC 
– IKKE-GENANVENDELIGT/BLØD PVC 

Ikke-genanvendeligt PVC-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 ikke genan-
vendeligt PVC-affald.

Hvad er ikke-genanvendeligt pvc?
• Ikke genanvendeligt PVC-affald er typisk blødt 

pvc som f.eks. regntøj, gummistøvler og presen-
ninger. 

• Vinylgulve og bløde plastpaneler
• Presenninger
• Plastslanger
• Persienner af plast
• Gummimåtter
• Regntøj og gummistøvler

Hvor skal affaldet hen?
Ikke-genanvendeligt PVC skal afleveres til depone-
ring 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 sorteret ikke-
genanvendeligt PVC til deponering. På erhvervs-
genbrugsstationen (vægtordningen) i Glatved kan 
ikke-genanvendeligt PVC afleveres uden mængde-
begrænsning, idet der her betales efter vægt. Se 
mere om ordningen for virksomheders 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 affald foretages på www.renodjurs.dk.

PVC indeholder en række miljøfarlige tilsætnings-
stoffer, som kan skabe miljø- og sundhedsmæssige 
problemer, hvis det forbrændes. Materialer af PVC 
er ofte mærket med en genbrugstrekant med et 
3-tal. 

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


