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BATTERIER OG  
AKKUMULATORER

Udtjente batterier og akkumulatorer indeholder både problemati-
ske stoffer, der er miljøfarlige og materialer, der kan materialegen-
anvendes og skal derfor afleveres til de etablerede indsamlingsord-
ninger for batterier og akkumulatorer.

Hvilke virksomheder gælder det for?
Alle virksomheder og institutioner i Norddjurs og 
Syddjurs Kommuner, der frembringer batterier og 
akkumulatorer.

Hvad er batterier og akkumulatorer?
Alle typer af batterier og akkumulatorer uanset 
deres form, volumen, vægt, materialesammensæt-
ning og brug. Der skelnes mellem følgende typer:

Bærbare batterier:
• Alle såkaldte forbrugerbatterier (AA og AAA 

batterier, batterier i mobiltelefoner og alle andre 
forbrugerprodukter).

• Bilbatterier:
• Tændingsbatteriet til bilen. Batterier der giver 

strøm til almindeligt forbrug i campingvogne.
• Industribatterier:
• Nød- eller backupstrømforsyning på hospitaler. 

Fremdriftsbatteri i el-bil, el-cykel, elektrisk kø-
restol.

Hvad er ikke batterier og 
akkumulatorer? 
• Udstyr med tilknytning til beskyttelsen af Dan-

marks væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, 
ammunition og udstyr, der er beregnet til opsen-
delse i rummet.
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Hvor skal batterier og  
akkumulatorer hen?
Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer skal 
afleveres til indsamlingsordninger der er oprettet 
af kommunen eller distributører af batterier. 

Bilbatterier skal afleveres til distributøren af bilbat-
terier, en kollektiv ordning for bilbatterier eller en 
miljøgodkendt autoophugger.

Udtjente industribatterier skal afleveres til enten 
producenten, importøren eller en miljøgodkendt 
behandler af industribatterier.

Virksomheder kan tilmelde sig ordningen for 
genbrugsstationer hos Reno Djurs, der er den 
kommunale indsamlingsordning for batterier og 
akkumulatorer. Tilmeldte virksomheder må i abon-
nementsordningen aflevere op til 2 ton affald i alt 
om året for hvert tilmeldt køretøj på Reno Djurs 
I/S´ genbrugsstationer. På genbrugsstationerne 
modtages bærbare batterier og bilbatterier i art og 
mængde svarende til affald fra en privat hushold-
ning. På erhvervsgenbrugsstationen (vægtordnin-
gen) i Glatved kan bærbare batterier og bilbatterier 
i art og mængde svarende til affald fra en privat 
husholdning afleveres uden beregning. Se mere om 
ordningen for virksomheders adgang til genbrugs-
stationer på www.renodjurs.dk.

Vær specielt opmærksom på:
Batterier indeholder en lang række problematiske 
stoffer, som har en skadelig virkning ved udslip 
til det omgivende miljø. Det drejer sig specielt om 
tungmetaller – såsom kviksølv, bly, cadmium, og 
batterisyre.

Batterier indeholder også en lang række værdifulde 
materialer, der ud fra et ressourcemæssigt syns-
punkt bør genanvendes i forbindelse med frem-
stilling af nye batterier. Det skal derfor sikres, at 
behandlingen af batterier sker under kontrollerede 
forhold.

Lovgivning:
Se især Miljøbeskyttelseslovens afsnit om affald 
samt bekendtgørelse om batterier og akkumulato-
rer og udtjente batterier og akkumulatorer, der kan 
findes på www.retsinformation.dk. Herudover skal 
virksomheder følge Norddjurs og Syddjurs Kommu-
ners regulativ for erhvervsaffald. Regulativerne kan 
ses på den nationale regulativdatabase (NSTAR) 
eller på Reno Djurs´ hjemmeside www.renodjurs.dk


