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Dato 10. februar 2017 

 

 

 

 

Afsætning af mineralsk affald 

 
Nedenstående spørgsmål er gengivet opdelt med numre i forlængelse af spørgsmål og svar 
nr. 1, men ellers uredigeret, idet svar fra Reno Djurs I/S er anført i kursiv under hvert spørgs-
mål.  
 
Med SB menes Særlige betingelser og beskrivelse. Med TBL menes Tilbudsliste. 
 

18.  

 Det oplyses, at affaldet fra deponi er sammenblandet og ikke kan adskilles.  Er det så 
ikke affaldsindehaver RenoDjurs, som bør forestå klassificeringen sammen med Nord-
Djurs Kommune, inden det overdrages til anden modtager? 

 Eller skal entreprenøren selv tage kontakt til NordDjurs Kommune for at få affaldet 
klassificeret? Før, i forbindelse med eller efter opgravning? 

 Hvis entreprenøren skal forestå klassificeringen, kan Norddjurs Kommune kontaktes og 
klassificere affaldet inden tilbudsfrist? 

Klassificeringen er afgørende for den videre håndtering af affaldet, genanvendelsesmuligheder 
og i forhold til de tilhørende administrative processer. Således er klassificeringen og analyse et 
væsentlig punkt i forhold til at kunne afgive et reelt bud og byde ind med genanvendelsesmu-
ligheder. 
 
 
Svar:  
 
Reno Djurs vurderer, at den mest præcise klassificering af affaldet vil være at anvende alle de 
EAK-koder, som er deponeret på enheden, og som fremgår af bilag 4. Efter vores umiddelbare op-
fattelse er der ikke nogen enkelt EAK-kode, der præcist kan rumme de 8 forskellige EAK-koder, 
der er deponeret på enheden. Miljøstyrelsen har i den sammenhæng oplyst, at affald, der ekspor-
teres, i princippet godt kan være klassificeret med flere EAK-koder. Vi understreger dog, at det er 
Norddjurs Kommune, der er affaldsmyndighed og forestår klassificering af affaldet. Reno Djurs 
igangsætter ikke en klassificeringsproces med Norddjurs Kommune inden tilbudsfristen. 
 
 

19.  

Er det muligt at udskibe affaldet direkte fra Glatved-deponiet på adressen Nymands-

vej 11, 8444 Balle? 

 
Svar: Det er ikke Reno Djurs, der ejer havneanlægget i Glatved.  Ejeren af havneanlægget er 
Nymølle Stenindustrier A/S. Kontaktperson hos ejeren er: 
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John Holm Hansen  

Tlf.: +45 22 23 65 01 

Email: john.hansen@nymoelle.dk 
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