Beton og tegl

Indsamlede beton og tegl pr. år:
Ca. 5.000 ton

Hvad bliver beton og tegl til?
Neddelt beton og tegl genanvendes som erstatning for stabilgrus. Det betyder, at det neddelte beton og
tegl bl.a. bruges som underlag til nye veje, stier, parkeringspladser mm.

Hvad gør Reno Djurs?
Beton og tegl køres til RGS Nordic i Glatved. Her samles beton- og teglaffaldet i en stor bunke. Ca. fire
gange årligt kommer en mobil betonknuser til Glatved og neddeler affaldet.
I neddeleren sidder en sigte og magnet, som sorterer jern og andre fremmedelementer fra. Affaldet
neddeles til en størrelse svarende til stabilgrus.
Det er vigtigt at sortere beton og tegl, fordi …
… det kan anvendes som stabilgrus og derved erstatte opgravet grus fra grusgrave. Grus fra grusgrave er en
ikke-fornybar ressource.
Ressourcetrækket reduceres ved udvinding af stabilgrus – og samtidig minimeres mængden af affald, der
skal behandles på anden måde, når neddelt beton og tegl genanvendes.

Vær opmærksom på, …
… at træ- eller jordrester i beton- og teglaffaldet forringer genanvendelseskvaliteten.



Træstykker nedsætter beton- og teglaffaldets bæreevne, da træet rådner op over tid.
I frostvejr udvider jord og ler sig. Hvis der er jord i beton og tegl, forringes ballastevnen af det neddelte
materiale. Samtidig ødelægges de øvre lag, hvis der er jord i det neddelte beton- og teglaffald.

Porcelæn, keramik, badeværelsesfliser, toiletter, håndvaske og glaseret teglsten må ikke komme i
containeren, da glasuren ofte indeholder tungmetaller.

Vidste du, …
… at RGS Nordic primært sælger neddelt beton og tegl til lokale entreprenører, som bruger affaldet som
erstatning for stabilgrus. Underlaget på fx genbrugspladserne eller veje på Djursland,kan derfor meget vel
være bygget med affald fra containeren til beton og tegl.
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Sten, bearbejdet (bord, bænk, fuglebad,
Bemærkninger
Betonfliser, havefliser, betonrør og lignende kan med fordel afleveres til direkte genbrug.
Belægningssten, der er tilsmudset med fx olie skal afleveres til hård deponi.

