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DÆK

Virksomheden skal altid sortere dæk til  
genanvendelse fra det øvrige affald. 

Hvilke virksomheder gælder det for?
Alle virksomheder og institutioner i Norddjurs og 
Syddjurs Kommuner, der har affald i form af dæk.

Hvad er dæk til genanvendelse?
• F.eks. dæk fra:
• Personbiler
• Lastbiler
• Ladvogne
• Motorcykler
• Registreringspligtige knallerter
• Cykler
• Motorcykler
• Dæk med og uden fælge.
• Vær dog opmærksom på, at modtageanlæg kan 

have andre konkrete retningslinjer for kvaliteten 
af affald til genanvendelse end ovenfor angivet.

Hvor skal affaldet hen?
Jf. affaldsbekendtgørelsen skal virksomheden 
enten selv genanvende, genbruge eller nyttiggøre 
dæk, eller overdrage det genanvendelige affald til 
én af følgende:

• Et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, der for-
bereder affaldet til genbrug, der er registreret i 
det nationale Affaldsregister. Hvis virksomheden 
ikke selv transporterer genanvendeligt affald til 
et genanvendelsesanlæg, skal der i henhold til 
affaldsbekendtgørelsen anvendes transportører, 
der er registreret i det nationale Affaldsregister, 
der pr. oktober 2015 administreres af Energisty-
relsen.

• En indsamlingsvirksomhed, der er registreret i 
det nationale Affaldsregister.

• Til nyttiggørelse i udlandet i henhold til reglerne 
om eksport (overførsel) af affald.

• En kommunal genbrugsplads, når virksomheden 
er tilmeldt en sådan ordning.
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Dæk er desuden omfattet af en gebyrordning, 
hvilket betyder, at der ved køb af nye dæk samtidig 
betales for behandling af dækket, når det kasseres. 
Dækkene kan derfor overdrages til en virksomhed, 
der er registreret til indsamling af dæk hos Miljø-
styrelsen. Ordningen administreres af Dækbran-
chens Miljøfond, der kan oplyse hvilke virksomhe-
der, der er godkendt til indsamling af dæk. Der kan 
findes flere informationer på Dækbranchens hjem-
meside dbdk.dk.

Virksomheder kan tilmelde sig ordningen for gen-
brugsstationer hos Reno Djurs. Tilmeldte virksom-
heder må i abonnementsordningen aflevere op til 2 
ton affald i alt om året for hvert tilmeldt køretøj på 
Reno Djurs I/S´ genbrugsstationer. På genbrugs-
stationerne modtages dæk til genanvendelse. På 
erhvervsgenbrugsstationen (vægtordningen) i 
Glatved kan dæk til genanvendelse afleveres uden 
mængdebegrænsning, idet der her betales efter 
vægt. Se mere om ordningen for virksomheders 
adgang til genbrugsstationer på www.renodjurs.dk.

Særligt om dæk:
Dækkene er lavet af gummi, der udgør en vigtig 
ressourcer og bør/skal derfor genanvendes. Nogle 
dæk kan genanvendes direkte igen i andre lande  
eller forsynes med et nyt lag gummi og sendes  
tilbage i handlen. De fleste dæk knuses dog til 
gummipulver, som benyttes til gummimåtter,  
asfalt, fliser til legepladser mm. 

Lovgivning: 
De gældende regler fremgår af bekendtgørelsen 
om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk, 
Miljøbeskyttelseslovens afsnit om affald samt 
affaldsbekendtgørelsen, der kan findes på www.
retsinformation.dk. Herudover skal virksomheder 
følge Norddjurs og Syddjurs Kommuners regulativ 
for erhvervsaffald. Regulativerne kan ses på den 
nationale regulativdatabase (NSTAR) eller på Reno 
Djurs´ hjemmeside www.renodjurs.dk. 


