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DAGRENOVATIONSLIGNENDE 
AFFALD

Dagrenovationslignende affald omfatter affald, der er frembragt 
af virksomheder og som i sammensætning svarer til dagrenovation 
fra private husholdninger. 

Hvilke virksomheder gælder det for?
Alle virksomheder og institutioner i Norddjurs og 
Syddjurs Kommuner, der frembringer dagrenovati-
onslignende affald.

Hvad er dagrenovationslignende 
affald? 
• Snavset papir og pap
• Snavset emballage, for eksempel fra pålæg, kød 

og grønsager, ikke-rene konservesdåser samt 
ikke-rene plastdunke og plastflasker. 

• Forsvarligt indpakkede engangsbleer og lignende 
• Snavset stanniol
• Snavset engangsservice
• Let fordærveligt affald indeholdende animalsk 

eller lugtende affald eller affald, som giver hy-
giejnemæssige problemer i form af lugt, fluer, 
skadedyr eller lignende. 

Dagrenovationslignende affald må ikke 
indeholde:
• Genanvendeligt papir, flasker og glas,  

ren emballage og rene plastdunke og –flasker
• Haveaffald
• Storskrald
• Jord, sten og grus
• Kadavere
• Kloakslam
• Skarpe og spidse genstande, såfremt disse ikke 

er forsvarligt indpakket
• Varm aske, sod og gløder (dog er forsvarligt 

indpakket kold aske, sod og støvsugerposer m.v. 
tilladt)

• Farligt affald, herunder batterier, elektronik og 
lavenergipærer
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Hvor skal affaldet hen?
Virksomheder i Norddjurs og Syddjurs Kommuner 
skal deltage i den kommunale dagrenovationsord-
ning, der varetages af Reno Djurs I/S. Affaldet hen-
tes på den enkelte adresse med faste intervaller 
hver uge eller hver 14. dag. Til- og afmelding sker til 
Reno Djurs. 

For mere information om placering, tømning og 
størrelse på beholdere til dagrenovationslignende 
affald, kontakt Reno Djurs. 

Virksomheder kan ansøge om fritagelse til at del-
tage i den kommunale dagrenovationsordning, hvis 
man f.eks. ønsker at benytte en privat renovati-
onsordning. Ansøgning kan sendes til kommunen 
eller til Reno Djurs, der videresender ansøgningen 
til kommunen.

Vær specielt opmærksom på:
Affaldsproducenter har pligt til at sortere affaldet, 
også hvis der efter fritagelse fra den kommunale 
ordning benyttes en privat renovationsordning. Der 
må således ikke komme restaffald i beholdere for 
genanvendeligt affald, og der må ikke være genan-
vendeligt affald i restaffaldet til forbrænding.

Virksomheder må af hygiejniske og miljømæssige 
grunde ikke håndtere dagrenovationslignende af-
fald som småt forbrændingsegnet affald. 

Dagrenovationslignende affald må ikke afleveres 
på genbrugsstationen. 

Lovgivning:
Se især Miljøbeskyttelseslovens afsnit om affald 
samt affaldsbekendtgørelsen, der kan findes på 
www.retsinformation.dk. Herudover skal virksom-
heder følge Norddjurs og Syddjurs Kommuners 
regulativ for erhvervsaffald. Regulativerne kan ses 
på den nationale regulativdatabase (NSTAR) eller 
på Reno Djurs´ hjemmeside www.renodjurs.dk


