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AFFALDSGUIDEN

PROBLEM ELLER ’GULD’? 
Elektronik er et miljøproblem, hvis det lander i 
skraldespanden. Til gengæld er det guld værd, når 
det afleveres til genanvendelse – og det er pærelet. 
Læs om pose-på-låg-ordningen på s. 24-25.
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FORBRÆNDING

DEPONI

www.brugmerespildmindre.dk

Vores affalds
pyramide viser 
vejen til et bedre 
miljø. Vi skal 
forebygge, gen
bruge og genan
vende frem for 
at afbrænde og 
deponere. 

I 2020 vedtog de to kommuner 
på Djursland en ny fælles affalds-
plan med mål om endnu mere 
genbrug og mindre affald til  
forbrænding i de kommende år .

Det betyder fx, at der stiles 
mod en ny renovationsordning i 
2023, og at flere genbrugsstatio-
ner udvides og moderniseres . 

Der er allerede fart på udviklin-
gen, og på genbrugsstationerne 

sagde vi i 2020 farvel og tak til 
stort og småt brændbart affald 
efter mange års tro tjeneste .

Brugerne på genbrugsstatio-
nerne har taget flot imod denne 
ændring, og sorterer nu affaldet 
endnu bedre . Det har betydet 
mere affald til genanvendelse  
og mindre affald til forbrænding .

Vi siger godt gået og tak for  
hjælpen .

GODT PÅ VEJ  
I FÆLLESSKAB

61  %

7  % <1  %
32 %

Forbrænding med energiudnyttelse

Deponering

Special
behandling

Genbrug og  genanvendelse 

69  %

2  % 2  %27 %

Husstands  indsamling

Kuber Øvrigt

Genbrugs  
stationer 

Sådan indsamles  
en husstands affald

Sådan behandles  
en husstands affald
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AFFALDSPLAN 2020
NORDDJURS OG SYDDJURS KOMMUNER
JUNI 2020

Den fælles plan tager højde for 
regeringens nationale affaldsplan, 
der sætter nye krav til kommuner-
nes affaldsordninger .

Den nye fælles affaldsplan for 
kommunerne på Djursland er 
blevet til efter en proces, hvor 
borgerne har haft mulighed  
for at komme med forslag  
og synspunkter .

Mere sortering  
ved husstandene
Dagrenovationsordningen udvides 
i 2023, hvor der skal hentes flere 
affaldstyper ved den enkelte  
husstand, herunder madaffald.

Mere genbrug
’Gi’ Det Videre’-ordningen  
for direkte genbrug udvikles 
løbende, med fokus på  
blandt andet byggeaffald.

Mere viden
Formidling om affaldsordninger,  
miljørigtig adfærd, og hvad der sker  
med affaldet. Reno Djurs’ skoletjeneste  
fortsætter sit arbejde med at gøre 
Djurslands børn og unge til fremtidens 
eksperter i affald og genbrug.

Styrkede  
genbrugsstationer
Fem af Reno Djurs’ genbrugs-
stationer moderniseres og 
udvides (Ebeltoft, Hornslet, 
Drammelstrup, Glesborg og 
Ryomgård), og der etableres en 
ny genbrugsstation i Knebel. 
Der laves forsøg med udvidede 
åbningstider, i første omgang 
på Feldballe genbrugsstation.

Styrket samarbejde
Vi arbejder med forsyningssikker-
hed og stabile afsætningsforhold, 
der sikrer den bedst mulige be-
handling af det sorterede affald. 
Det gør vi blandt andet i sam-
arbejde med andre kommuner.

De to kommuner på Djursland og  
Reno Djurs har i 2020 efter en  
offentlig høring vedtaget en ny fælles 
affaldsplan for 20202032. Du kan  
finde affaldsplanen på renodjurs.dk.

Tabel B2.1 Regulativfastsatte ordninger, 2019

Affaldsfraktion

Mængdegrænse

Affaldsordning

Affald fra private husholdninger

I
A

H
G

R

Dagrenovation

Skal altid frasorteres





Papir

Skal altid frasorteres






Pap

Skal altid frasorteres






Glasemballage

Skal altid frasorteres





Metalemballage

Skal altid frasorteres





Plastemballage

Skal altid frasorteres





Genbrugsstation

Alt sorteres ved benyttelse af genbrugsstationen




PVC

Skal altid frasorteres





Imprægneret træ

Skal altid frasorteres





Farligt affald

Skal altid frasorteres





Elektronikaffald

Skal altid frasorteres






Batterier (bærbare)

Skal altid frasorteres






Bygge- og anlægsaffald

Skal altid frasorteres






Affald fra olie- og benzinudskillere

Skal altid frasorteres





Affald fra fedtudskillere

Skal altid frasorteres





Jord

Skal altid frasorteres






Blandet affald

Skal altid frasorteres





Forbrændingsegnet affald

Skal altid frasorteres






Haveaffald

Skal altid frasorteres







Vegetabilsk affald (hjemmekompostering)

Frivillig ordning

Erhvervsaffald

Dagrenovation

Skal altid frasorteres





Genbrugsstation

Frivillig ordning

Ikke-genanvendeligt farligt affald

Skal altid frasorteres







Klinisk risikoaffald

Skal altid frasorteres




Ikke-genanvendeligt PVC

Skal altid frasorteres






Forbrændingsegnet affald

Skal altid frasorteres






Deponeringsegnet affald

Skal altid frasorteres






Affald fra olie- og benzinudskillere

Skal altid frasorteres




Affald fra fedtudskillere

Skal altid frasorteres




Jord, som er affald

Skal altid frasorteres





Blandet affald

Skal altid frasorteres





I: Indsamlingsordning. A: Anvisningsordning. H: Henteordning. 

G: Affaldet kan afleveres på Reno Djurs I/S’ genbrugsstationer. Emballage af metal, plast og glas også kuber. 

R: Affaldet kan afleveres til Reno Djurs I/S i Glatved.

BILAG 2  OVERSIGT OVER REGULATIVFASTSATTE ORDNINGER, 2019
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I 2018 producerede husholdningerne (ca. 38.800 

husstande og 15.300 sommerhuse) 74.343 ton 

affald, som indsamles og behandles af Reno Djurs.

 

Husholdningsaffaldet er indsamlet i forskellige 

ordninger (se Tabel 5.2.1 og Figur 5.2.1):

Husholdningsaffaldet sendes til forskellige former 

for genanvendelse samt til forbrænding med 

energiudnyttelse og deponering. Den største del 

sendes til genanvendelse (se Figur 5.2.2):

Tabel 5.2.1 Sådan indsamles husholdningsaffaldet

Ordning

Ton Andel

Indsamlet på de 9 genbrugs

stationer på Djursland og på  

Anholt (bringeordning)

49.917
67,1

Husstandsindsamling af batterier, 

sparepærer og småelektronik i  

posepålåget (henteordning)

16
0,02

Husstandsindsamling  

af restaffald 

18.054
24,3

Husstandsindsamling af  

papir/pap (henteordning)

3.183
4,3

Indsamlet i kuber til flasker og  

papir på 240 lokaliteter rundt  

om på Djursland (bringeordning)
1.471

2,0

Hjemmekomposteret madaffald, 

anslået

1.000
1,3

Dansk retursystem (detailhandel)
704

0,9

I alt ca. 

74.343
100

Figur 5.2.2  Sådan behandles den samlede mængde husholdningsaffald

74.343 

ton husholdningsaffald

33 % 

Husstands

indsamling

af restaffald

6 % 

Deponering

61 %
  
Genbrugs

stationer på 

Djursland og 

på Anholt 

(bringeordning)

< 1 %
  
Specialbehandling

 

Figur 5.2.1  Sådan indsamles husholdningsaffaldet

74.343 

ton husholdningsaffald

24,3 % 

Husstands-

indsamling

af restaffald

4,3 % 

Husstands-

indsamling 

af papir/pap 

(henteordning)

0,9 %
 
Dansk 

retursystem 

(detailhandel)2 % 

Indsamlet i kuber til flasker og papir 

på 240 lokaliteter rundt om på 

Djursland (bringeordning)

0,02 % 

Husstands-

indsamling 

af batterier, 

sparepærer og 

småelektronik 

i pose-på-låget 

(henteordning)

67,1 %
  
Genbrugs-

stationer på 

Djursland og 

på Anholt 

(bringeordning)

1,3 %
  
Hjemmekomposteret 

madaffald, anslået

 

Den samlede genanvendelse af  

husholdningsaffald på Djursland er 61 %. 

5 HUSHOLDNINGSAFFALD, STATUS

5.2 Mængder og genanvendelse
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Grundlaget fo
r planen og målsætningerne

Forslaget er søgt ti
lpasset d

e rammebetin
gelser, 

som den kommende natio
nale affa

ldsplan generelt 

forventes at u
dstikke, herunder i f

orm
 af in

dsam-

ling af m
adaffa

ld og øget g
enanvendelse. N

år den 

natio
nale plan samt b

ranchefæ
lles standarder 

foreligger, k
an der være behov for nærm

ere plan-

lægning og tilp
asning, f.e

ks. i f
orhold til 

konkrete 

ordninger fo
r husstande og sommerhuse. 

Forslaget ta
ger herudover udgangspunkt i k

ommu-

nernes ejerstra
tegi fo

r R
eno Djurs samt analyser, 

som Reno Djurs har udarbejdet p
å de forskellig

e 

planområder – lig
esom viden fra

 den daglige drift
, 

branchetre
nds, erfa

ringer fr
a andre kommuner/

selskaber samt in
put fr

a borgere og foreninger fr
a 

idéfasen har in
dgået som grundlag for fo

rslaget.

Der er samtid
ig hentet in

spiratio
n i F

N’s 17 verdens-

mål, s
om er re

levante på affa
ldsområdet.

Den generelle priorite
ring af m

ål sker efte
r det så-

kaldte Affa
ldshierarki (jf

. Affa
ldsbekendtgørelsen):

1  Genbrug til 
samme form

ål, f.
eks. m

øbler 

og belægningssten, der gives videre på 

genbrugsstatio
nerne.

2  Genanvendelse af m
aterialerne, f.e

ks. omsmelt-

ning af glas til 
nyt g

las.

3  Anden nyttig
gørelse, f.e

ks. fo
rbrænding med 

udnytte
lse af energi til

 el og varm
e.

4  Borts
kaffe

lse, der norm
alt e

r deponering.

Overordnede målsætninger

I fo
rslaget er det valgt at stru

kturere de overord-

nede målsætninger fo
r re

tningen i fo
rhold til 

6 

centra
le temaer, d

er går på tværs af områder som 

ordninger, a
ffa

ldstyper, a
nlæg og organisering. 

De 6 temaer fa
vner samlet set alle de områder og 

aktiviteter, s
om Reno Djurs varetager, o

g som er 

relevante for affa
ldsplanlægningen. 

Temaerne og målsætningerne relaterer sig samtid
ig 

tæ
t ti

l de 8 af FN’s 17 verdensmål, d
er er vurderet 

som de mest re
levante for affa

ldsplanen.

FN’s verdensmål udgør 17
 konkrete mål og 169 

delmål, s
om forpligter alle FN’s 193 medlemslande 

til h
elt a

t afskaffe
 fattig

dom og sult i 
verden, 

reducere uligheder, s
ikre god uddannelse og bedre 

sundhed til 
alle, anstæ

ndige jobs og mere bæredyg-

tig
 økonomisk vækst. D

e fokuserer lig
eledes på at 

fre
mme fre

d og sikkerhed og stæ
rke institu

tio
ner, 

og på at styrke internatio
nale partn

erskaber. 

1 
INDLEDNING
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| 1 I
ndledning

Vi skal bruge: 
 
•  Endnu mere sortering og genbrug
•  Topmoderne genbrugsstationer
•  Miljøbevidste børn og unge
•  Stærkt samarbejde!
Læs mere om målene i den nye affaldsplan for Djursland på renodjurs.dk

VI HAR EN PLAN!
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Skal du renovere eller nedrive et hus eller andet byggeri, så vær opmærksom 
på at der kan gemme sig miljø- og sundhedsfarlige stoffer i affaldet

HAR DU MANGE  
BROKKER?

Asbest, PCB eller bly i dit affald?
I gamle huse skal du være særligt 
opmærksom på:

• Eternittagplader fra før 1988
• Glaserede fliser og tegl
• Termoruder
• Lysstofarmaturer
• Malede bygningsdele

Bygningens opførelsesår og årstal 
for eventuelle renoveringer giver et 
praj om, hvilke stoffer du skal være 
særligt opmærksom på .

Byggeaffald kan indeholde farlige 
stoffer som bly, asbest og PCB, 
som kan være skadelige for dig, 
dine nærmeste og miljøet, hvis det 
ikke håndteres og sorteres korrekt . 
Uanset om du ’gør-det-selv’, eller 
arbejdet udføres af en professio-
nel, gælder samme regler for hånd-
tering af affaldet .

Du finder Reno Djurs’ Vejledning 
om byggeaffald på renodjurs .dk .

Anmeld renoveringen  
til kommunen
Lovgivningen siger, at du i nogle 
tilfælde skal anmelde renoveringen 
eller ned rivningen til kommunen,  
før du går i gang .

Læs mere om anmeldereglerne 
på din kommunes hjemmeside 
eller på renodjurs .dk .Miljøfarligt affald

Ældre bygningsdele og malinger indeholder ofte 
tungmetaller, asbest eller andre miljøfarlige stoffer. 
Fx er mange fliser fra før 1980 opsat med fliseklæb, 
der indeholder asbest. Renovering af asbestholdige 
materialer kræver ofte professionel hjælp.

 | 0706 | BYGGEAFFALD
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Disse og mange andre spørgsmål  
står vores pladsmænd klar til 
at besvare og tale med dig om . 
Pladsmændene er der for at vejle-
de og give dig en god oplevelse på  
genbrugsstationen .

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 .  
Brug din makker – sammen er I  
et effektivt sorteringsteam!

Hvor skal glasbordet, gummistøvlerne,  
badedyret og keramiklampen hen? 
Hvad sker der med affaldet? 

✔ |  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 være emballeret i klare sække,  

så affaldet er synligt for pladsmanden .

        Dagrenovation
✔ |   Vær opmærksom på, at du ikke må aflevere  

dagrenovation (restaffald) på genbrugsstationen .

Husk at

SPØRG LØS

Tre typer affald  
pladsmanden  
ofte bliver spurgt  
til råds om:

Almindelige drikkeglas skal 
afleveres i flaskekuben til gen-
anvendelse. Vær opmærksom 
på, at krystalglas og hærdeglas 
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.

Pladsmandens job er at sikre, at affald 
og genbrug havner de rigtige steder, og 
ikke mindst at det er en god oplevelse 
at bruge genbrugsstationerne.

| 0908 | GENBRUGSSTATIONEN 



Farligt  
affald  
er fx:
• Kemikalier
• Motorolie
• Brun sæbe
• Medicinrester
•  Maling og 

malingsfjerner
• Spraymaling
• Lim og fugemasse
• Terpentin
• Deodorantspray
• Hårlak
• Batterier
• Lysstofrør
• Kviksølvtermometre
• Klorin.

Du skal altid aflevere farligt affald til 
pladsmanden i tydeligt mærket og 
lukket emballage. Har du ikke læn-
gere originalemballagen, bedes du 
sætte en mærkat på den nye embal-
lage 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 behandlingsan-
læg. Noget farligt affald kan gen-
anvendes – 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.

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 inde-
holde det kræftfremkaldende  
stof PCB, også er farligt affald. 
Nye armaturer uden PCB skal  
afleveres som Elektronik.  

Aske fra brændeovne
Aske må kun afleveres i embal -
leret form (til deponering).
Asken skal være uden gløder.

Asbestplader
Knuste asbestplader kan afgive 
farlige asbestfibre til luften. Derfor 
skal du stable pladerne i containe-
ren til asbest på genbrugsstationen. 
Knuste plader og stumper under  
30 x 30 cm skal indpakkes i tæt,  
klar pose/sæk før aflevering.

FARLIGT AFFALD

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

• Maling: Max 30 liter
•  Øvrigt 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.

Du må aflevere op til 50 kg farligt affald om året.
Farligt affald kræver specialbehandling, da det kan 
være særdeles skadeligt for mennesker og natur

 260.000
kg farligt affald hvert år

Hvert år modtages ca. 260.000 kg farligt  
affald i form af fx maling, kemikalier  
og batterier på genbrugsstationerne.  
Her bliver det sorteret og håndteret  
sikkert og miljømæssigt forsvarligt.

| 1110 | GENBRUGSSTATIONEN



69 % af husholdningernes affald  
afleveres på genbrugsstationerne

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

 PAPIR OG PAP
 Aviser, ugeblade, reklamer og 
  kopipapir, samt pap og bøger . Ikke 

plastbelagt eller tilsmudset papir .

  STORE HUSHOLDNINGS   
APPARATER

  Hårde hvidevarer (kølemøbler,  
vaskemaskiner m .m .) .

 TRYKFLASKER
 Gasflasker, pulverslukkere 
 og lignende .

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

 Genanvendelse
 AKKUMULATORER

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

 FARLIGT AFFALD
  Olie, kemikalier, sprøjtegifte,  

malingrester, batterier,   
lysstofrør og lavenergipærer .

  FLASKER OG  
EMBALLAGEGLAS

 Kun rengjorte flasker 
 og emballageglas m .m .

 GENBRUG 
  Indbo, møbler, nips, service .  

Havefliser og byggematerialer .
 Effekter skal være brugbare .

Energi/sortering
 REST EFTER SORTERING under 1 m.
  Sammensatte materialer (fx VHS-bånd, 

ringbind, linoleumsgulve), flamingo, 
stærkt beskidte og tilsølede materialer .

 REST EFTER SORTERING over 1 m.
  Polstrede møbler, madrasser, tæpper, 

tagpap og troldtekt . Ubehandlet træ 
som køkkenskabe, fodlister, trægulve  
og paneler .

 Deponering
  ASBEST
  Stables forsigtigt . Støvende emner  

og emner under 30 x 30 cm skal 
emballeres i klar plast .

 DEPONI
 Kun affald, som ikke 
 kan genanvendes 
 eller forbrændes .

SORTERING

SÅDAN BEHANDLES AFFALD FRA GENBRUGSSTATIONEN
(51.000 TON FRA HUSHOLDNINGERNE I 2018)

13%

Forbrænding med energiudnyttelse

10 %

Deponering

77 %

Genanvendelse og  specialbehandling
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HOP MED  
PÅ BØLGEN
At Gi’ Det Videre er en trend, der er kommet for at blive. 
Og det gi’r mening – både for mennesker og miljø

Vi forbedrer løbende rammerne for 
direkte genbrug, og alt du skal gøre 
er at have de tre trin i baghovedet:
 
1)  KA’ DET BRUGES og er det stadig 

funktionelt, fri for huller, skår,  
revner og mug? Så …

2)  GI’ DET VIDERE – husk blot at 
tage op af kasser og at stille på 
hylder, så området er indbydende 
for den næste besøgende . Og  
finder du noget interessant? Så …

3)  TA’ DET GERNE med dig hjem, 
hvis du selv kan få glæde af det .

Vi siger ja tak til både stort og 
småt – fra byggematerialer til nips  
– og også til ting, der har brug for 
mindre og enkle reparationer for at 
være brugbare igen, fx en punkteret 
cykel . Sofaen, der trænger til  
en ombetrækning, henviser vi  
dog høfligt til containeren  
Polstrede møbler.

Hvis du er i tvivl,  
er vores pladsmænd 
altid parate til at 
hjælpe dig . De har  
øje for, hvad der  
har værdi .

GI’
DET 

VIDERE 
I TRE TRIN

KA’
DET 

BRUGES?
Når du skifter til nyt  

og det gamle skal ud,  
så spørg dig selv:  

Ka’ det bruges?

Hvis andre kan bruge dine 
brugte ting, så Gi’ det videre.

Finder du brugbare ting, som andre  
har givet videre, så Ta’ det gerne.

TA’
DET 

GERNE

GI’
DET 

VIDERE

1

3 2
Gi’ dine brugte men stadig 
brugbare byggematerialer 
videre. Vær blot opmærk
som på, at de ikke inde
holder miljøfarlige stoffer. 
Læs mere om byggeaffald 
på s. 0809.
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Chaufførerne vil gerne levere dig en 
god service, men det kræver, at du 
gør det nemt at komme til og fra 
ejendommen .

Du skal som grundejer derfor 
løbende sikre, at der er den nød-
vendige plads og de rette forhold til 
skralde bilen og/eller slamsugeren 
ved din ejendom, så chaufførerne 
hele året rundt nemt og uhindret 
kan køre de store køretøjer til og 
fra ejendommen .

Krav til tilkørselsvejen

 |   Vejens bredde skal være 
mindst 2,9 meter for  
skraldebilen og mindst  
3,6 meter for slamsugeren .

 |   Frihøjde under grene og  
lignende hindringer skal  
være mindst 4,0 meter .

 |   Ved blinde veje og enligt  
beliggende ejendomme skal 
der være mulighed for, at 
skraldebilen kan vende .

 |   Tilkørselsvejen – herunder 
vende pladsen – skal være 
belagt med mindst stabilt grus .

 |    Om vinteren skal der være ryd-
det for sne og foretaget nød-
vendig glatførebekæmpelse .

ALBUERUM

Krav på nettet
På renodjurs.dk kan du læse 
mere om kravene til adgangs-
vejen for skraldemanden og 
kravene til tilkørselsvejen for 
skraldebilen og slamsugeren.

Løbende  
vedligehold
Du skal være 
opmærksom på, at i 
vækstsæsonen kan 
grene på træer og 
buske hurtigt vokse 
½ meter eller mere. 
Beskær derfor gerne 
½ meter ud over 
mindstekravene, 
da chaufføren også 
skal kunne slå  
døren op, når han 
skal ud af bilen.

Både skraldebilen og slamsugeren er store  
køretøjer, og derfor skal der være gode  
tilkørselsforhold til din ejendom 
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Ja tak til mindre metal- 
genstande, fx en pincet.

På Anholt er der opstillet flaske-
kuber i byen og ved havnen, hvor 
det er muligt at aflevere flasker, 
glas samt tomme konserves-, øl- 
og sodavandsdåser . 

Keramisk stentøj, hærdet glas, 
spejlglas og lignende må ikke 
puttes i kuberne, men skal afle-
veres på genbrugsstationen .

Genanvendelse af flasker, glas 
og dåser er en miljømæssig for-
del, da der spares ressourcer og 
energi . Dermed reduceres udled-
ningen af CO2 i forhold til at bruge 
nye råmaterialer .

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.

Sæt flasker, glas og dåser i omløb.  
Husk at tømme og skylle,  
inden du sender til  
genanvendelse

KUBER TIL  
GLAS & METAL

18 | KUBER



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 25 .

Ekstrasæk
Hvis du i en periode har mere 
affald end normalt, kan du 
købe en ekstra sæk hos Anholt 
Vognmands forretning eller på gen-
brugsstationen . Ekstrasækkene 
koster 20 kr . pr . stk ., og du fylder 
blot sækken, snører den til og stil-
ler den ved siden af beholderen . Så 
tager skralde manden sækken med 
næste gang, der hentes affald .

Beholdere til papir og pap
Private husstande kan vælge mel-
lem en beholder på 140 liter 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 kompost-
beholderen følger en 7-liters spand 
til køkkenet . Læs mere om kom-
post på renodjurs .dk .

Bor du til leje?
Bor du til leje, er det normalt din 
udlejer, der fastsætter ordningen 
for ejendommen . 

Priser
Det årlige renovationsgebyr består 
af et fast grundgebyr og et indi-
viduelt forbrugsgebyr . Priserne er 
ændret i forhold til 2020, blandt 
andet som følge af øgede priser til 
forbrænding af restaffald .

Renovationsgebyret opkræves  
af Reno Djurs i to rater i 2021 .

Du kan få affaldsbeholdere i 
den størrelse, der lige passer 

til husstandens behov – fra 
140600 liter. Se målene på 
beholderne på renodjurs.dk.

Fast grundgebyr for helårsboliger og sommerhuse 
(kr. i 2021 inkl. moms)

Grundgebyret dækker: Helårsboliger Sommerhuse
Genbrugsstationer ✔ ✔

Kuber til papir og flasker ✔ ✔

Administration og information ✔ ✔

Husstandsindsamling af papir og pap ✔

Kompostbeholderordning ✔

Investeringsbidrag ✔

Grundgebyr 1.517 1.221

Priser for helårsboliger (kr. i 2021 inkl. moms)

Beholdertype Tømningshyppighed
Forbrugsgebyr  
for restaffald Grundgebyr

Samlet  
årligt gebyr

140 liter spand 14-dages tømning 813 1 .517 2 .330

140 liter spand Ugetømning 1 .626 1 .517 3 .143

240 liter spand 14-dages tømning 953 1 .517 2 .470

240 liter spand Ugetømning 1 .906 1 .517 3 .423

400 liter minicont . 14-dages tømning 1 .390 1 .517 2 .907

400 liter minicont . Ugetømning 2 .780 1 .517 4 .297

600 liter minicont . 14-dages tømning 1 .398 1 .517 2 .915

600 liter minicont . Ugetømning 2 .795 1 .517 4 .312

Priser for sommerhuse (kr. i 2021 inkl. moms)

140 liter spand 1 .001 1 .221 2 .222

240 liter spand 1 .174 1 .221 2 .395

400 liter minicont . 1 .711 1 .221 2 .932

600 liter minicont . 1 .720 1 .221 2 .941
Sommer | Ugetømning       Vinter | Månedstømning
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’MIN SIDE’ 
ER DIN  
SIDE

Tømningsadresse
Begynd indtastning af  
en adresse, så foreslår  
’Min side’ selv relevante 
adresser, så det er hurtigt at 
finde den ønskede adresse . 

Mine affaldsordninger
Her kan du se de tilmeldte 
ordninger, herunder årlig pris, 
der er tilknyttet adressen, og 
du kan se seneste og kom-
mende tømningsdatoer .  
Du kan også ændre dine  
ordninger .

Tømningskalenderen
Tømningskalenderen 
viser den indtastede 
adresses tømningsdage 
for dagrenovation fordelt 
på årets måneder .

Tømningsvarsel
Her kan du tilmelde eller 
afmelde tømningsvarsel . 
Med tømningsvarsel  
modtager du e-mail eller 
SMS, inden din beholder 
bliver tømt .

Kontakt os
Her kan du skrive  
direkte til Reno Djurs  
om fx ejerskifte eller  
en reklamation . 

Find nærmeste
Et kort viser nærmeste 
genbrugsstation, for-
handlere af ekstrasække 
samt hvor der står flaske-
kuber og papir/pap kuber .

På Reno Djurs’ hjemmeside,  
renodjurs.dk, finder du  
’Min side’. Her kan du finde  
information om, hvilke 
affalds ordninger du har
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vBrug 
låget til 

endnu mere

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

6 
liters poser max.

Poserne – fx klare  
fryseposer – må ikke  
kunne rumme mere  

end seks liter.

PÅ LÅGET … I

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

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 evt. plads i et 

køkken skab 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. 

Sidste år indsamlede vi 18.480 kg
i pose-på-låg-ordningen.

HVER   SIN   POSE

Småt elektronik Små batterier Sparepærer

24 | POSE-PÅ-LÅG-ORDNINGEN
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AFFALDETS 
ABC

Acetone •
Asbestplader •
Autobatterier •
Aviser • • •
Batterier, alle typer* (ej autobatterier) • •
Beton og tegl •
Bildæk •
Bleer •
Blomster • • •
Blykraver fra vinflasker •
Blød emballageplast • •
Blød PVC •
Brød •
Bøger • • •
Bølgepap • • •
Cd-afspiller •
Elektronik •
Elektronik (småt)* • •
Elledninger •
Energisparepærer* • •
Emballageglas (skyllede) • •
Fisk •
Fjernsyn •
Flamingokasser • •
Flasker • •
Fortynder •
Frugt og grønt • •
Gødningsmidler •
Haveaffald •
Isolering •

Jern og metal •
Juicekartoner •
Juletræer • •
Kaffegrums • •
Klinker, glaserede •
Konservesdåser (rengjorte) • •
Kødbakker •
Køleskabe og frysere samt komfurer •
Legetøj med batterier •
Lysstofrør •
Madrasser •
Madrester •
Mobiltelefoner* • •
Motorolie •
Mælkekartoner •
Møbler af træ •
Persienner, plast •
Porcelæn • •
PVC-rør •
Reklamer • • •
Skorstene (foringer) •
Sparepærer* • •
Spejlglas •
Terpentin •
Trykimprægneret træ •
Tæpper, uld og kunststof •
Ukrudtsmidler •
Videoer •
Æggeskaller • •
Øl- og sodavandsdåser • •
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KONTAKT
RENO DJURS I/S
NYMANDSVEJ 11

8444 BALLE

TELEFON 87 59 77 77
RENODJURS@RENODJURS.DK

TELEFONTID
MANDAG-TORSDAG KL. 9.00-15.00

FREDAG KL. 9.00-14.00

SVANEMÆRKET

Miljømærket tryksag 
5041 0546

FOTOS | MICHAEL & MIKKEL/SPECTROWERK, RENO DJURS, SHUTTERSTOCK | DESIGN OG PRODUKTION | RENÉ HART

Reno Djurs har siden 1996 været Djursland-
kommunernes affaldsselskab . Selskabet  
har til formål at håndtere affald, så både  
miljø og økonomi tilgodeses . 

Reno Djurs er miljøcertificeret efter  
DS/ISO 14001 og EMAS-forordningen samt 
arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001  
og Arbejdsministeriets bekendtgørelse 923 .  
Vi er også kvalitetscertificeret efter ISO 9001 . 

Reno Djurs ejes af Syddjurs og Norddjurs 
kommuner . Læs mere om affald, genbrug og 
Reno Djurs på vores hjemmeside: renodjurs .dk .

Affald indsamles af:
Anholt Vognmandsforretning ApS
Telefon 86 31 90 04

Anholt Genbrugsstation
Gennem Landet 78A, 8592 Anholt

Onsdag 
kl. 10-14

Lørdag 
kl. 10-14

Søn- og helligdage
lukket 

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