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GENANVENDELSE

1. Haveaffald
omfatter rent organisk materiale – blade, buske, træer, flis, 

savsmuld fra brændesavning m.v. – fra have og park. Små 

mængder muldjord, sand og sten, der naturligt knytter sig til 

haveaffaldet, kan accepteres.

Ikke naturligt forekommende affald og store sten accep

teres ikke. Haveaffald med fremmedlegemer håndteres som 

fejlsorteret affald (se Specialbehandling pkt. 13).

Vær opmærksom på, at Reno Djurs ikke må modtage have

affald frembragt af virksomheder.

FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD

2. Rent træaffald
Omfatter indendørstræ, der kan genanvendes i produktion af spån

plader som fx paller, planker, trægulve, dørkarme, møbler, malet træ 

(indendørs maling), køkkenelementer, spånplader, krydsfiner og lign.

Vær opmærksom på, at Reno Djurs ikke må modtage rent træ

affald frembragt af virksomheder.

3. Småt brændbart
omfatter brændbart affald med enkeltdele under 1 meters længde og 

kompakte dele under 100 x 20 x 20 cm.

Småt brændbart affald må ikke indeholde:

•  Dagrenovationslignende affald (dvs. let fordærveligt affald eller 

andet affald, der har været i kontakt med madvarer). Dette 

affald skal afleveres direkte til forbrænding på Århus Kommunes 

Affaldsforbrændingsanlæg.

•  Affald, der kan genanvendes. Specielt gælder der for pap, papir og 

plast følgende:

•  Genanvendeligt papir skal altid frasorteres til genanvendelse.

•  Genanvendeligt pap skal altid frasorteres til genanvendelse.

•  Rene emballagefolier af Polyethylen (LDPE eller HDPE) skal altid  

frasorteres til genanvendelse.

•  Deponeringsegnet affald, herunder:

•  Asbestholdigt affald

•  Glasuld og stenuld (genanvendeligt stenuld skal frasorteres til  

genanvendelse)

•  Imprægneret træ (se affaldstype 6)

•  Ikke forbrændingsegnet affald i øvrigt

•  Tagpap i ruller (henvises til stort brændbart, se affaldstype 4)

•  PVCholdigt affald

•  Farligt affald

•  Jord og sten

•  Hårde hvidevarer

• Elektronikaffald.

Mindre ikkebrændbare dele på sammensatte produkter  

accepteres, fx mindre beslag m.v.

Småt brændbart, som ikke er sorteret i henhold til ovenstående 

modtagekrav, håndteres som fejlsorteret affald (se Specialbehandling 

pkt. 13).

4. Stort brændbart
omfatter brændbart affald, der er større end 100 x 20 x 20 cm. 

Stort brændbart har – bortset fra emnernes ydre mål – samme 

modtagebegrænsninger som ’småt brændbart’.

Stort brændbart neddeles og transporteres til forbrændingsanlæg.

Kr./ton (ekskl. moms) Behandling Statsafgift I alt

Genanvendelse 1)

1. Haveaffald 190 0 190

2. Rent træaffald 240 0 240

Forbrændingsegnet  
affald 2)

3. Småt brændbart 665 0 665 

4. Stort brændbart 765 0 765 

5. Landbrugsplast 875 875

6. Imprægneret træ 795 0 795

Deponeringsegnet affald

7. Blandet 205 475 680

8. Mineralsk 225 475 700

9.  Shredderaffald/ 

farligt affald 235 475 710

Jord

10. Ren jord 25 0 25

11. Forurenet jord 200 0 200

Specialbehandling

12. Elektronikaffald 0 0 0

13. Fejlsorteret affald 925 0 925

 1)  Da Reno Djurs ikke må håndtere genanvendeligt erhvervsaffald, 
retter de angivne priser sig alene mod affald fra kommunale aktiviteter, 
primært affald modtaget på Reno Djurs’ egne genbrugsstationer.

 2)  Den angivne takst gælder for affald afleveret på Reno Djurs’ 
anlæg i Glatved. For affald afleveret på Aarhus Kommunes  
affaldsforbrændingsanlæg gælder Aarhus Kommunes takster.
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5. Landbrugsplast
omfatter alle typer af landbrugsfolie, der ikke kan genanvendes  

grundet urenheder og snavs. 

Landbrugsplast neddeles og transporteres til forbrændings

anlæg.

6. Imprægneret træ
Omfatter forsorteret imprægneret træ behandlet med  

træbeskyttelsesmidler, både som industriel imprægnering 

(vakuum eller trykimprægnering) eller påført ved hånd

værksmæssig overfladebehandling. Imprægneret træ er fx:

Hegnspæle, elmaster, altandæk, udvendige døre og facade

elementer, brædder, havemøbler af træ, vinduesrammer,  

jernbanesveller og lign.

Imprægneret træ skal afleveres som en selvstændig  

affaldstype.

DEPONERINGSEGNET AFFALD

7. – 9. Deponering
omfatter forsorteret affald opført på Reno Djurs’ positivliste 

over affald.

• Affald til deponering må ikke være flydende

•  Eternit og asbestholdigt affald skal altid leveres i rene 

læs og må ikke sammenblandes med andet affald

•  Gipsaffald skal altid frasorteres til genanvendelse og rene 

læs gipsaffald modtages ikke. Ikkegenanvendeligt 

gipsaffald skal deklareres særskilt

•  Imprægneret træ skal genanvendes eller forbrændes 

(se affaldstype 6)

• Genanvendeligt stenuld skal frasorteres til genanvendelse.

Deponeringsegnet affald deponeres særskilt i følgende kategorier:

7.   Blandet deponeringsegnet affald 

Herunder: Skovlbart slam, blød PVC samt blandede fraktioner 

af deponeringsegnet affald. PCBholdigt affald modtages 

kun efter nærmere aftale og særlige procedurer.

8.  Mineralsk deponeringsegnet affald 

Herunder: Eternit og asbestholdigt affald, flyveaske og 

støbeslagger – affaldet skal altid leveres sorteret i rene læs.

9.  Shredderaffald/farligt affald 

Shredderaffald/farligt affald modtages kun efter nærmere 

aftale og efter særlige procedurer.

Deponeringsegnet affald, som ikke er sorteret i henhold til 

ovenstående modtagekrav, håndteres som fejlsorteret affald 

(se Specialbehandling pkt. 13).

Alt affald til deponering skal deklareres forud for levering til 

Reno Djurs, se bagsiden.

JORD

10. Ren jord
omfatter opgravet muldjord, ler, sand, grus og lignende uden 

indhold af bygningsaffald, haveaffald eller andre former for 

fremmedlegemer, der ikke er naturligt forekommende i jord.

Ren jord modtages kun efter nærmere aftale og efter særlige  

procedurer. Kontakt Reno Djurs for nærmere oplysninger. 

Ren jord, der indeholder fremmedlegemer, der ikke er naturligt  

forekommende i jord, henvises til deponering som blandet 

affald (se affaldstype 7).

11. Forurenet jord
Forurenet jord modtages kun efter nærmere aftale og efter 

særlige procedurer. Kontakt Reno Djurs for nærmere oplysninger. 

Forurenet jord med fremmedlegemer henvises til deponering  

(se affaldstype 7).

SPECIALBEHANDLING

12. Elektronikaffald
Behandlingsanlægget i Glatved er udpeget som indsamlingssted 

for elektronikaffald (affald af elektrisk og elektronisk udstyr), der er 

omfattet af producentansvar. Dette betyder, at elektronikaffald stam

mende fra husholdninger modtages uden beregning. Elektronikaffald 

fra husholdninger er defineret således:

• Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger og

•  Affald fra private og offentlige institutioner, samt erhvervsvirksom

heder, hvis art og mængde af affaldet svarer til affald fra private 

husholdninger.

Reno Djurs kan kræve dokumentation for affaldets oprindelse.

13. Fejlsorteret affald
Affald, der ikke er sorteret i overensstemmelse med modtagekravene, 

håndteres som fejlsorteret affald. 



RENO DJURS I/S, GLATVED
Åbningstider
Mandag til fredag kl. 7.00 – 16.00

Der holdes lukket på følgende dage:
14., 15. og 18. april, 13. og 26. maj, 6. juni, 26. december.

RENO DJURS I/S
NYMANDSVEJ 11

8444 BALLE

TELEFON 87 59 77 77
RENODJURS@RENODJURS.DK

DEPONERINGSEGNET AFFALD
Affaldsproducenten (den virksomhed eller person, der frem

bringer affaldet) skal udarbejde en grundlæggende karakteri

sering, som beskriver affaldet. Den grundlæggende karakteri

sering er en del af deklarationen, som skal udfyldes på Reno 

Djurs’ hjemmeside. Reno Djurs skal efterfølgende acceptere 

modtagelse af affaldet, inden det kan leveres.

Lovgivningen påbyder Reno Djurs at sikre, at alt affald, der 

ønskes deponeret på deponeringsanlægget, er optaget på depo

neringsanlæggets positivliste. Positivlisten er en samlet liste 

over de affaldstyper, som Reno Djurs må modtage til deponering.

Positivlisten er opdelt i 4 kategorier. Såfremt affaldet  

ikke er opført på Reno Djurs’ positivliste over affald, kan der  

ansøges om optagelse af affaldstypen ved henvendelse til 

Reno Djurs. Positivlisten kan ses på Reno Djurs’ hjemmeside:  

renodjurs.dk

Sagsbehandlingstiden for accept af deponeringsegnet  

affald kan variere meget, men affaldsproducenten vil få svar 

senest 7 arbejdsdage efter Reno Djurs har modtaget den 

grundlæggende karakterisering.

ANDET AFFALD
Deklaration af affald sikrer, at Reno Djurs modtager alle  

relevante oplysninger om affaldet og affaldsproducenten  

ved indvejning af affaldet.

Reno Djurs skal kontrollere og godkende deklarationen, 

inden affaldet kan leveres.

BETALINGSBETINGELSER
Betalingsbetingelserne i forbindelse med aflevering af  

affald er netto 14 dage. Reno Djurs yder kredit på maksimalt 

200.000 kr. (inkl. affaldsafgifter, ekskl. moms) pr. kunde. 

Kreditten kan øges, hvis kunden stiller betryggende sikkerhed 

(bankgaranti eller lignende).

DEKLARATION AF AFFALD
Alt affald, som leveres til behandling på Reno Djurs’  

behandlingsanlæg i Glatved, skal være deklareret og  

godkendt forud for levering.

Har du ikke adgang til internettet, skal du kontakte  

Reno Djurs.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ!
•  Reno Djurs må ikke modtage affald,  

der ikke er deklareret forud for levering.

•  Affald, der er deklareret med forkerte  

oplysninger, må ikke modtages.

•  Der kan være sagsbehandlingstid op til  

7 arbejdsdage for accept af deklarationer.

Dit affald skal deklareres på
deklaration.renodjurs.dk

mailto:RENODJURS%40RENODJURS.DK?subject=
http://www.renodjurs.dk
http://DEKLARATION.RENODJURS.DK

