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Ka’ det bruges?
Spørg endelig pladspersonalet, hvis du
er i tvivl, om dine ting kan genbruges.
Kan det bruges, så Gi’ det videre!
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Vores affaldspyramide viser
vejen til et bedre miljø.
Vi skal forebygge, genbruge
og genanvende frem for
at afbrænde og deponere.

Fra 2023 får du hentet 10 slags
affald ved husstanden.
Læs mere på side 4-5.
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Genbrugsstationerne er populære
som aldrig før. I 2020 blev genbrugsstationerne på Djursland
besøgt 560.000 gange, og der
blev sat mængderekord med i alt
58.000 ton affald! Det er rigtig
godt, for på genbrugsstationerne
bliver affaldet sorteret i mere end
30 forskellige typer, og langt det
meste bliver genanvendt eller givet
videre til genbrug. For at kunne
give dig en bedre service er vi i
gang med at udvide og modernisere flere af genbrugsstationerne.
Derudover er forberedelserne i
fuld gang til en udvidelse af hente

ordningerne i 2023, som er en del
af Folketingets klimaaftale om
affald. Det er en stor omlægning
af affaldssystemet, der kræver
nye beholdere, nye skraldebiler
og nye måder at behandle affaldet på. Og ikke mindst vil det
påvirke den måde, affaldet skal
sorteres på hjemme hos dig. Du
vil senere få mere information om
de nye ordninger. På side 4-5 her i
Affaldsguiden og på renodjurs.dk
kan du få et nærmere overblik over,
hvad der kommer til at ske.
God læselyst!

Forebyggelse
www.brugmerespildmindre.dk

Genbrug

Farligt
affald

Genanvendelse

Energiudnyttelse

Deponi
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NY
AFFALDSORDNING
I 2023

Enfamiliehuse
Sådan ser den nye
affaldsordning ud

Hvornår går vi i gang?
Den ny ordning igangsættes i foråret
2023. Du får mere information om den
nye ordning, inden den sættes i gang.
Få svar på mange flere spørgsmål på
renodjurs.dk/ny-affaldsordning-i-2023

Hver husstand får tre beholdere
plus en lille kasse til farligt
affald. To af beholderne har
adskilte rum, så der er plads
til forskellige typer af affald.

Bemærk: Det er endnu
ikke afklaret på landsplan, hvordan tekstiler
skal samles ind.

Fra 2023 får du hentet 10 typer affald ved husstanden
Den nye ordning er en følge af
Folketingets klimaaftale om affald.
Sortering af affald skal strømlines i
hele landet, og alle husstande skal
sortere 10 typer affald fra, som skal
hentes ved husstanden. Du skal dog
ikke have 10 beholdere på adressen,
da nogle affaldstyper blandes, og nye
affaldsbeholdere er med to kamre.
Se hvordan her ved siden af.
I bebyggelser med fælles affaldsløsninger (fx i boligforeninger) er det
samme sorteringer, men beholdertyperne på affaldspladsen kan være forskellige afhængig af de lokale forhold.

560.000 østjyder får
samme ordning
Reno Djurs samarbejder med de
tre selskaber AffaldVarme Aarhus,
Renosyd I/S og Favrskov Forsyning
A/S om fælles ordning, indkøb og
planlægning. Det betyder samme
ordning for 560.000 østjyder og
lavest mulige omkostninger.
Vi vil sammen med dig gøre
vores bedste for, at de nye ordninger bliver en succes med endnu
mere genanvendelse.

En beholder med to
adskilte rum til hhv.
rest- og madaffald.
Den tømmes
hver anden uge.*

En beholder med to
adskilte rum til hhv. plast
og drikkekartoner og til
glas, og metal.
Den tømmes
hver 3. uge.

En beholder til
pap og papir.
Den tømmes
hver 4. uge.

Beholder til farligt affald.

* Der bliver mulighed for at vælge ugetømning af mad- og restaffald, hvis du har meget affald.
De store beholdere er af samme type og størrelse som de nuværende 240 liter beholdere til papir/pap.
De har følgende dimensioner: H: 102 cm, B: 70 cm, D: 86 cm og kan også ses på genbrugsstationerne.
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SPØRG LØS
Hvor skal glasbordet, gummistøvlerne,
badedyret og keramiklampen hen?
Hvad sker der med affaldet?
Disse og mange andre spørgsmål
står vores pladsmænd klar til
at besvare og tale med dig om.
Pladsmændene er der for at vej
lede og give dig en god oplevelse
på genbrugsstationen.

Tjek
AffaldsABCen
Reno Djurs’ online
Affalds-ABC og sorteringsoversigt hjælper
dig på vej, når traileren
skal pakkes. Du finder
den på renodjurs.dk/
sortering, hvor du også
kan læse om, hvad der
sker med affaldet.

Med faglig viden og et smil på
læben er de klar med rådgivning,
når du afleverer affald eller over
vejer, om du kan Gi’ det videre.
Spørg bare løs – sammen er I
et effektivt sorteringsteam!

3 HURTIGE
Husk at
✔ | Pladsmandens anvisninger skal følges
✔ | Du maksimalt må aflevere 50 kg farligt affald årligt
✔ | Der ingen adgang er for køretøjer over 3.500 kg
✔ | Affaldet skal afleveres i klare sække,

så affaldet er synligt for pladsmanden.
Dagrenovation
Vær opmærksom på, at du ikke må aflevere
dagrenovation (restaffald) på genbrugsstationen.

Almindelige drikkeglas skal
afleveres i flaskekuben til genanvendelse. Vær opmærksom
på, at krystalglas og hærdet glas
skal afleveres som Hård deponi.
Oppustelige badedyr og
badebassiner skal i direkte
genbrug. Hvis de er defekte,
skal de i containeren til
Blød deponi.
Gummistøvler skal
i containeren til
Blød deponi.
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TA’ DET GERNE
Tænker du i genbrug, før du overvejer at købe nyt?
På genbrugsstationerne siger vi ’Ta’ det gerne’,
hvis du finder noget, du kan bruge
Mangler du gamle vinduer til et nyt
drivhus, belægningssten med den
helt rette patina til udvidelsen af
terrassen eller en brugt men god
barneseng til børneværelset – så er
der en chance for, at du kan finde
det hele på din lokale genbrugs
station i Gi’ Det Videre-området.
Må man tage affald fra andre
containere?
Ja, hvis noget er egnet til genbrug,
men af sikkerhedshensyn skal du
altid spørge pladsmanden først.
Ting, der ligger i containerne, kan
fx være forurenede.

Der er også ting, der ikke må
gives videre. Det gælder fx farligt
affald og elektronik (elektronik,
som er afleveret i Gi’ Det Viderecontainerne, må du dog gerne tage
med dig hjem).
Vi respekterer også eventuelle
ønsker, om at ting fra et dødsbo
ikke gives videre.
Vi er altid klar til at hjælpe, hvis
du er i tvivl!

Max størrelse på emballage
for farligt affald
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Der er en øvre grænse for, hvor store emballager med
farligt affald, du må aflevere på genbrugsstationen:

FARLIGT AFFALD

• Maling: Max 30 liter
•Ø
 vrigt farligt affald (også brændbare væsker): Max 5 liter.
Har du større emballager med farligt affald, bedes du kontakte
Reno Djurs for rådgivning om håndtering og bortskaffelse.

Farligt affald kræver specialbehandling, da det kan
være særdeles skadeligt for mennesker og natur
Du skal altid aflevere farligt affald til
pladsmanden i tydeligt mærket og
lukket emballage. Har du ikke længere originalemballagen, bedes du
sætte en mærkat på den nye emballage eller skrive direkte på den.
Sikker håndtering
På genbrugsstationen sorteres
affaldet i forskellige kategorier og
opbevares i særlige tønder, som
også benyttes, når det køres videre
til miljøgodkendte behandlingsanlæg. Noget farligt affald kan genanvendes – fx motorolie, lysstofrør
og batterier. Resten deponeres
eller brændes på særlige anlæg.
Skrappe rengøringsmidler
Mange af de rengøringsmidler, vi
bruger i dagligdagen, indeholder
miljø- eller sundhedsskadelige
stoffer, som gør dem til farligt
affald. Det er typisk markeret
med røde og hvide faresymboler.

Du må aflevere op til 50 kg farligt affald om året.

Lysstofrør, pærer og armaturer
Lysstofrør og sparepærer inde
holder kviksølv og skal derfor
afleveres som farligt affald. Vær
opmærksom på, at armaturer
fra gamle lysstofrør, der kan indeholde det kræftfremkaldende
stof PCB, også er farligt affald.
Nye armaturer uden PCB skal
afleveres som Elektronik.
Aske fra brændeovne
Aske må kun afleveres i emballeret
form (til deponering). Asken skal
være uden gløder.
Asbestplader
Knuste asbestplader kan afgive
farlige asbestfibre til luften. Derfor
skal du stable pladerne i containeren til asbest på genbrugsstationen. Knuste plader og stumper
under 30 x 30 cm skal indpakkes i
tæt, klar pose/sæk før aflevering.
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Farligt
affald
er fx

357000
.

kg farligt affald hvert år

Hvert år modtages ca. 357.000 kg farligt
affald i form af fx maling, kemikalier
og batterier på genbrugsstationerne.
Her bliver det sorteret og håndteret
sikkert og miljømæssigt forsvarligt.

• Kemikalier
• Motorolie
• Brun sæbe
• Medicinrester
•M
 aling og
malingsfjerner
• Spraymaling
• Lim og fugemasse
• Terpentin
• Deodorantspray
• Hårlak
• Batterier
• Lysstofrør
• Kviksølvtermometre
• Klorin.
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Energiudnyttelse

SORTERING

	UDENDØRS OG MALET TRÆ
	Malet og imprægneret træ,
hegn, jernbanesveller, vindues
UDENDØRS &
MALET TRÆ
rammer uden glas og lign.
REST EFTER SORTERING
	Sammensatte materialer
(fx VHS-bånd, ringbind,
linoleumsgulve), stærkt
beskidte og tilsølede materialer. Tagpap,
Troldtekt, flamingo, og linoleum.

71 % af husholdningernes affald
afleveres på genbrugsstationerne

POLSTREDE MØBLER
	Sofaer, stole (polstrede),
madrasser, tæpper.

Genanvendelse
AKKUMULATORER
	Batterier fra biler,
motorcykler, scootere
og både.

FLASKER OG GLAS
	Kun rengjorte flasker, drikkeog emballageglas m.m.

HÅRD PVC
Nedløbsrør, tagrender
og kloakrør.

BETON OG TEGL
	Beton, gasbeton,
Lecablokke, marksten,
uglaserede tagsten.

GENBRUG
	Indbo, møbler, nips, service.
Havefliser og byggematerialer.
Effekter skal være brugbare.

JERN OG METAL
Cykler, rør, plader,
trådnet og rene
konservesdåser m.m.

PAPIR
Aviser, ugeblade, reklamer og
	kopipapir. Ikke plastbelagt papir,
bølgepap eller tilsmudset papir.

TRYKFLASKER
Gasflasker, pulverslukkere
og lignende.

GIPS
Gipsen skal være
tør og fri for isolering,
stålskinner, træ og lign.

REN JORD
Muldjord, sand,
grus og ler.

BLØD PLAST
	Rene plastfolier, big bags,
bobleplast og plastikposer.

TØJ OG TEKSTILER
Skal være rent og tørt
(til genbrug).

ELEKTRONIKAFFALD
	Fjernsyn, computerskærme,
radioer, computere,
telefoner og printere.

HAVEAFFALD
Blade, buske, grene,
hækafklip og rødder.

KABLER
Kabler og ledninger.
Med og uden isolering.

INDENDØRS UMALET TRÆ
	Rene og ubehandlede
køkkenskabe, fodlister,
trægulve, paneler og lign.

FLADT GLAS
Vinduesglas UDEN rammer.
Spejlglas UDEN rammer.

FARLIGT AFFALD
	Olie, kemikalier, sprøjtegifte,
malingrester, batterier, 
lysstofrør og lavenergipærer.

HÅRD PLAST
ikke PVC.

MURSTEN
Hele og halve
(til genbrug).

	MINERALULD
(GLASULD & ROCKWOOL)
	Ruller og afskær pakket i
klare plastsække.

DÆK
Rene dæk.
Med og uden fælge.

PAP OG BØGER
Papkasser, paprør,
og bølgepap.
Fold papkasserne sammen.

STORE HUSHOLDNINGS-	
APPARATER
	Hårde hvidevarer (kølemøbler,
vaskemaskiner m.m.)

VINDUER OG
DØRE MED GLAS
	Vinduesrammer og døre
MED indrammet glas.

Deponering
	ASBEST
	Stables forsigtigt. Støvende
emner og emner under
30 x 30 cm skal emballeres
i klar plast.
FIBERGIPS OG PCB
	Spørg pladsmanden.

BLØD DEPONI
Kun affald, som ikke
kan genanvendes
eller forbrændes.
HÅRD DEPONI
	Sanitet, keramik
håndvaske, klinker,
porcelæn og glaseret tegl.
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MIN. 2 METER

Hold evt. hunde inde
eller i snor, så de ikke kan
forstyrre i arbejdet.

Der skal være fri adgang
til affaldsbeholderen
og god belysning.

Se på din adgangsvej med en skraldemands øjne

Affaldsbeholderen skal
stå på et fast underlag af
fliser, asfalt eller lignende.

Låger og døre skal kunne
fastholdes i åben stilling.

MIN. 1 ME

MAX

På renodjurs.dk kan du læse mere om kravene til
adgangsvejen for skraldemanden og kravene til
tilkørselsvejen for skraldebilen og slamsugeren.

. 50 M

ETER

TER

Krav på nettet

FORHINDRINGSLØB?

Husk at rydde for is
og sne om vinteren.

Tjekliste – hvis du kan svare ja til alle punkterne,
er dine adgangsforhold i orden
 Adgangsvejen har et fast og jævnt underlag
af fliser, asfalt eller lignende.
 Vejen fra affaldsbeholder til skraldebilen
er højst 50 meter.
 Adgangsvejen er mindst 1 meter bred.
 På adgangsvejen og ved affaldsbeholderne
er frihøjden mindst 2 meter.
 Stigninger på adgangsvejen er indrettet som
beskrevet til højre.
 Låger og døre kan fastholdes i åben stilling.
 Der er plads omkring affaldsbeholderen, så
skraldemanden kan hente affaldsbeholderen
uden problemer.
 Affaldsbeholderen står på et fast og jævnt
underlag af fx fliser.
 Adgangsvejen og pladsen, hvor affalds
beholderen er opstillet, skal være godt belyst
(i vinterhalvåret).
 Affaldsbeholderen er i orden.
 Om vinteren husker du at rydde for is og sne.

Er der stigninger på din grund?
Ved stigninger større end 1:10 skal der anlægges trin
til at gå på og dobbeltramper til at køre på.
Ved korte strækninger (under 5 meter) accepteres
en stigning på op til 1:7, uden der skal anlægges trin
(se skemaet).
Adgangsvej
under 5 meter

Adgangsvej
over 5 meter

Stigning under 1:10

Ingen trin

Ingen trin

Stigning mellem
1:10 og 1:7

Ingen trin

Trin og
dobbeltramper

Stigning mellem
1:7 og 1:4

Trin og
dobbeltramper

Trin og
dobbeltramper

Stigning over 1:4

Løfte/hejse
hjælpemidler

Løfte/hejse
hjælpemidler

Når stigningen angives betyder det: 1:10 10 cm lodret for hver meter vandret
1:7 14,3 cm lodret for hver meter vandret
1:4 25 cm lodret for hver meter vandret

Minicontainere
For minicontainere på 4 hjul gælder, at stigninger skal
anlægges uden trin i en bredde på mindst 1,2 meter,
og at stigningen højst må være 1:10.
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Ja tak til mindre metalgenstande, fx en pincet.

Ja tak til renskyllede konservesdåser.

Ja tak til tomme og skyllede
emballageglas (med eller uden låg)
drikkeglas, samt vin- og glasflasker.

Ja tak til tomme øl- og sodavandsdåser.

KUBER TIL
GLAS & METAL
Sæt flasker, glas og dåser i omløb.
Husk at tømme og skylle,
inden du sender til
genanvendelse
På Djursland er der opstillet mere
end 300 flaskekuber, hvor du kan
aflevere flasker, glas, tomme konserves-, øl- og sodavandsdåser.
Keramisk stentøj, hærdet glas,
spejlglas og lignende må ikke
puttes i kuberne, men skal afleveres på genbrugsstationen.
Genanvendelse af flasker, glas
og dåser er en miljømæssig fordel, da der spares ressourcer og
energi. Dermed reduceres udledningen af CO2 i forhold til at bruge
nye råmaterialer.
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Du kan få affaldsbeholdere i
den størrelse, der lige passer
til husstandens behov – fra
140-600 liter. Se målene på
beholderne på renodjurs.dk.

GEBYRER
Beholdere til restaffald
Beholderne findes i flere forskellige
størrelser, og du kan frit vælge
imellem 140, 240, 400 eller 600
liter. Se priserne på side 19.
Ekstrasæk
Hvis du i en periode har mere
affald end normalt, kan du købe
en ekstrasæk. Prisen pr. sæk er
20 kr. Læs mere på side 26.
Beholdere til papir og pap
Private husstande kan vælge
mellem en beholder på 140 eller
240 liter til papir og pap.
Alternativt kan man vælge en
minicontainer på 600 liter, fx hvis
flere husstande ønsker at etablere
en fælles opsamlingsplads.
Papirbeholdere bliver tømt én
gang hver 4. uge. Papirbeholderen
(op til 240 liter pr. husstand) og
tømningen er betalt over private
husstandes grundgebyr.

Få en gratis kompostbeholder
Private husstande kan gratis få en
kompostbeholder til den grønne
del af køkkenaffaldet stillet til
rådighed. Sammen med kompostbeholderen følger en 7-liters spand
til køkkenet. Læs mere om kompost på renodjurs.dk.

Priser
Det årlige renovationsgebyr består
af et fast grundgebyr og et individuelt forbrugsgebyr. Priserne er
ændret i forhold til 2021, blandt
andet som følge af øgede priser til
forbrænding af restaffald.
Renovationsgebyret opkræves
af Reno Djurs i to rater i 2022.

Bor du til leje?
Bor du til leje, er det normalt din
udlejer, der bestiller antal og typer
af skraldespande.

Fast grundgebyr for helårsboliger (kr. i 2022 inkl. moms)
Grundgebyret dækker:
Genbrugsstationer
Kuber til papir og flasker
Administration og information
Husstandsindsamling af papir og pap
Kompostbeholderordning
Investeringsbidrag
Grundgebyr

Helårsboliger
✔
✔
✔
✔
✔
✔

1.711

Priser for helårsboliger (kr. i 2022 inkl. moms)
Beholdertype

Tømningshyppighed

140 liter spand
140 liter spand
240 liter spand
240 liter spand
400 liter minicont.
400 liter minicont.
600 liter minicont.
600 liter minicont.

14-dages tømning
Ugetømning
14-dages tømning
Ugetømning
14-dages tømning
Ugetømning
14-dages tømning
Ugetømning

Forbrugsgebyr
for restaffald

Grundgebyr

Samlet
årligt gebyr

813
1.626
953
1.906
1.390
2.780
1.398
2.795

1.711
1.711
1.711
1.711
1.711
1.711
1.711
1.711

2.524
3.337
2.664
3.617
3.101
4.491
3.109
4.506
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Toilettet er ikke en ekstra skraldespand. Det koster os alle
sammen dyrt, når affald skylles direkte ud i spildevandssystemet

FISK BRUGER IKKE
PANODIL

Hyggen fra fyrfadslys må ikke brede sig ned i kummen.
Underbukser og hygiejnebind hører heller ikke til i toilettet.
De kan tilstoppe toilettet og pumperne undervejs til rense
anlægget. Det samme gælder med klude, der desuden ofte
er lavet af eller indeholder plastik. Læs mere om spildevand
og rensning på aquadjurs.dk og syddjursspildevand.dk.

Hver dag kæmper vores renseanlæg med
klude, bind, trusseindlæg, underbukser
etc., som bliver skyllet ud via vores toilet
ter. Det bliver til mange hundrede ton
hvert eneste år.
Affaldet sætter sig fast i pumper
undervejs til renseanlægget og kan stoppe
systemet. Og ved kraftige regnskyl, hvor
kloakkerne kan løbe over, kan det havne
i vores vandløb. Så brug kun toilettet til
det, det er beregnet til.
Kemikalier og stoffer fra eksempelvis
medicin skader vores fisk og dermed
fødekæden. Det må derfor aldrig skylles
ud i toilettet – det skal afleveres som
Farligt affald på genbrugsstationen.

Kemikalier og
medicin må ikke
kommes i toilettet.
De skal i stedet
afleveres som
Farligt affald på
genbrugsstationen.
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BLØDE BADEDYR
BEGRAVES
Vidste du, at dine udtjente badedyr og gummistøvler ikke
skal i skraldespanden? De skal i stedet deponeres
Produkter som blandt andet gummistøvler, regntøj, badebassiner
og nogle typer sportsudstyr er ofte
fremstillet af plasttypen PVC tilsat
blødgørende ftalater. PVC indeholder store mængder klor og må derfor ikke smides i restaffaldet, da

det blandt andet danner saltsyre,
når det brændes af.
Der forskes i muligheder for at
genanvende blød PVC, men i dag
er der ikke andre muligheder end
at deponere produkterne, altså
grave dem ned.

Kan jeg undgå blød PVC?
Som forbruger kan du minimere dit
deponiaffald ved at undersøge, om
produkter, du ønsker at købe, er
fremstillet af eller indeholder blød
PVC. Blød PVC er en kraftig, blød
plasttype mærket med et 3-tal.

Eksempelvis kan du
vælge gummistøvler
lavet af naturgummi i
stedet for blød PVC.
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Blandingsforbud

liters poser max.

Det er vigtigt, at de tre typer
affald holdes skarpt adskilt
i hver sin pose.

Poserne – fx klare
fryseposer – må ikke
kunne rumme mere
end seks liter.

Du kan spare turen til
genbrugstationen, når
du skal skille dig af med
småt elektronik, små
batterier og sparepærer

PÅ LÅGET… I HVER SIN POSE
Det er vigtigt for miljøet, at batterier,
elektronik og sparepærer bliver hånd
teret korrekt. Vi kan se, at mange
er glade for pose-på-låg-ordningen,
men vi kan blive endnu bedre.
Mind gerne hinanden om det i
hjemmet – og lav eventuelt plads i et

køkkenskab eller en tom skotøjsæske
til de tre poser, så det både er nemt
løbende at sortere de små genstande
og sætte en fyldt pose ud på låget af
affaldsbeholderen.
I 2020 indsamlede vi 25.053 kg i
pose-på-låg-ordningen.

Småt elektronik

Små batterier

Sparepærer
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EKSTRASÆKKE
Mange steder på Djursland kan
du købe ekstra affaldssække,
hvis du i perioder har mere affald
end normalt. Stil den tilsnørede

ekstrasæk ved siden af din rest
affaldsbeholder – så tager skraldemanden den med næste gang,
der hentes affald.

Disse butikker forhandler ekstrasække
Vær opmærksom på, at
skraldemanden kun medtager
ekstrasække fra Reno Djurs
påtrykt ’RESTAFFALD, EKSTRA’.

Norddjurs Kommune
Allingåbro  . . . . . . . .  Dagli’Brugsen, Hovedgaden 80, 8961 Allingåbro
Auning . . . . . . . . . . . Super Brugsen, Centervej 6, 8963 Auning
Bønnerup Strand  . .  Dagli’Brugsen, Bønnerupvej 12, 8585 Glesborg
Fjellerup  . . . . . . . . .  Dagli’Brugsen, Strandvejen 8, 8585 Glesborg
Fjellerup  . . . . . . . . .  Dancenter, Klitvej 5, 8585 Glesborg
Fjellerup  . . . . . . . . .  Novasol, Strandvejen 17, 8585 Glesborg
Gjerrild  . . . . . . . . . . .  Købmanden i Gjerrild, Stokkebro 77, 8500 Grenaa
Glesborg  . . . . . . . . .  Super Brugsen, Glesborg Bygade 54, 8585 Glesborg
Grenaa  . . . . . . . . . . .  Grenaa Nærkøb, Bavnehøjvej 6 B, 8500 Grenaa
Grenaa  . . . . . . . . . . .  Min Købmand, Trekanten 46, 8500 Grenaa
Nørager  . . . . . . . . . .  Min Købmand, Munkhusevej 9, 8961 Allingåbro
Trustrup  . . . . . . . . .  Min Købmand, Århusvej 191, 8570 Trustrup
Trustrup  . . . . . . . . .  Ok-Nærbutik, Århusvej 192, 8570 Trustrup
Vivild  . . . . . . . . . . . .  Dagli’Brugsen, Langgade 43, 8961 Allingåbro
Voldby  . . . . . . . . . . .  Lokal Brugsen, Dolmervej 2, 8500 Grenaa
Ørsted  . . . . . . . . . . .  EuroSpar, Storegade 1, 8950 Ørsted
Ørum  . . . . . . . . . . . .  Dagli’Brugsen, Skolebakken 40, 8586 Ørum Djurs
Anholt  . . . . . . . . . . .  Anholt Vognmandsforretning, Ageren 9, 8592 Anholt
Anholt  . . . . . . . . . . .  Genbrugsstationen, Gennem Landet 78 A, 8592 Anholt

Syddjurs Kommune
Balle  . . . . . . . . . . Min Købmand, Søndervang 1, 8444 Balle
Ebeltoft  . . . . . . . DanCenter Djursland, Vibæk Strandvej 12, 8400 Ebeltoft
Ebeltoft  . . . . . . . Dansommer/Novasol, Vibæk Strandvej 8, 8400 Ebeltoft
Ebeltoft  . . . . . . . Ebeltoft Feriehusudlejning, S.A.Jensen Vej 3, 8400 Ebeltoft
Ebeltoft  . . . . . . . Kvickly, Østeralle 16, 8400 Ebeltoft
Ebeltoft  . . . . . . . Sol og Strand, Strandlyngen 1, 8400 Ebeltoft
Hornslet  . . . . . . Super Brugsen, Toftevej 11, 8543 Hornslet
Knebel  . . . . . . . . Min Købmand, Knebel Bygade 27, 8420 Knebel
Kolind  . . . . . . . . Super Brugsen, Bugtrupvej 1, 8560 Kolind
Kongsgårde  . . . Dagli’Brugsen, Asgilhøjevej 16, 8420 Knebel
Lime . . . . . . . . . Dagli’Brugsen, Limegårdsvej 4, 8544 Mørke
Lyngsbæk  . . . . . Letkøb, Femmøller, Kystvejen 1, 8400 Ebeltoft
Mørke  . . . . . . . . Dagli’Brugsen, Stationsvej 12, 8544 Mørke
Mørke  . . . . . . . . Min købmand, Ebeltoftvej 20, 8544 Mørke
Nimtofte  . . . . . . Dagli’Brugsen, Torvet 8, 8541 Nimtofte
Pindstrup  . . . . . Dagli’Brugsen, Storegade 62, 8550 Ryomgård
Ryomgård  . . . . . Super Brugsen, Vestergade 63, 8550 Ryomgård
Rønde  . . . . . . . . MENY, Hovedgaden 49, 8410 Rønde
Thorsager  . . . . . Dagli’Brugsen, Ryomvej 44, 8410 Rønde
Tirstrup  . . . . . . . Dagli’Brugsen, Århusvej 44, 8400 Ebeltoft
Tved  . . . . . . . . . . Dagli’Brugsen, Tved Bygade 48, 8420 Knebel
Vrinners  . . . . . . . Dagli’Brugsen, Vrinners Bygade 37, 8420 Knebel.

Hvis du har ekstra meget restaffald …
kan du købe Reno Djurs’ EKSTRASÆKKE i de lokale forretninger.
De koster 20 kr. pr. stk.

ÅBNINGSTIDER | GENBRUGSSTATIONER
Onsdag
kl. 9-14

Lørdag
kl. 10-14

Søn- og helligdage
lukket

Lukket 1. januar, 2. påskedag,
2. pinsedag, 24., 25., 26. og 31. dec.

Drammelstrup Genbrugsstation
Ebeltoft Genbrugsstation
Tirsdag-fredag
Grenaa Genbrugsstation
kl. 13-18
Hornslet Genbrugsstation

Lørdag
kl. 9-18

Søn- og helligdage
kl. 9-18

Lukket alle mandage – samt 1. januar,
2. påskedag, 2. pinsedag, 24., 25., 26. og 31. dec.

Glesborg Genbrugsstation
Knebel Genbrugsstation

Tirsdag-fredag
kl. 13-18

Lørdag
kl. 9-13

Søn- og helligdage
kl. 9-13

Lukket alle mandage – samt 1. januar,
2. påskedag, 2. pinsedag, 24., 25., 26. og 31. dec.

Ryomgård Genbrugsstation

Tirsdag-fredag
kl. 13-18

Lørdag
kl. 14-18

Søn- og helligdage
kl. 14-18

Lukket alle mandage – samt 1. januar,
2. påskedag, 2. pinsedag, 24., 25., 26. og 31. dec.

Feldballe Genbrugsstation

Tirsdag-fredag
kl. 13-18

Lørdag
kl. 9-18

Søn- og helligdage
kl. 9-18

Lukket alle mandage – samt 1. januar,
2. påskedag, 2. pinsedag, 24., 25., 26. og 31. dec.

Anholt Genbrugsstation

Adgang uden for åbningstid
På Feldballe Genbrugsstation kan borgere og virksomheder aflevere affald alle dage fra kl. 6-21 via nummerpladeaflæsning
og overvåget selvbetjening. Tilmelding kan ske fra hjemmesiden her: renodjurs.dk/adgang-uden-aabningstid-i-feldballe.

Hornslet
Genbrugsstation
Holmagervej 7
8543 Hornslet

Ryomgård
Genbrugsstation
Industrivej 19A
8550 Ryomgård

Grenaa
Genbrugsstation
Kalorievej 2
8500 Grenaa

Feldballe
Genbrugsstation
Lufthavnsvej 121
8410 Rønde

TELEFON 87 59 77 77
RENODJURS@RENODJURS.DK
RENODJURS.DK
TELEFONTID
MANDAG-TORSDAG KL. 9-15
FREDAG KL. 9-14
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Knebel
Genbrugsstation
Ebeltoft
Møllevej 4B
Genbrugsstation
8420 Knebel
Hans Winthersvej 19
8400 Ebeltoft

RENO DJURS I/S
NYMANDSVEJ 11
8444 BALLE

S

Drammelstrup
Genbrugsstation
Jordrampen 3-5
8961 Allingåbro

Glesborg
Genbrugsstation
Håndværkervej 2
8585 Glesborg

Anholt
Genbrugsstation
Gennem Landet 78A
Anholt

Miljømærket tryksag
5041 0546
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