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FORBRÆNDINGSEGNET  
AFFALD

Forbrændingsegnet affald er affald med en positiv brændværdig, 
som ikke kan genanvendes og ved forbrænding ikke giver miljø-
mæssige problemer.

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

Hvad er forbrændingsegnet affald fx? 
• Ikke-genanvendeligt pap- og papir
• Udefinerbart plast og laminater.
• Ikke brugbare møbler og inventar.
• Sammensatte materialer mellem fx plast og an-

det brændbart materiale 

Forbrændingsegnet affald må ikke 
indeholde: 
• Dagrenovationslignende affald (dvs. let fordær-

veligt affald eller andet, der har været i kontakt 
med madvarer)

• Affald, der er egnet til genanvendelse
• Deponeringsegnet affald (f.eks. asbest, mineral-

uld)
• PVC (f.eks. kloakrør, presenninger og lign.)
• Farligt affald
• Jord og sten
• Elektronikaffald. 
• Imprægneret træ
• Glasuld og stenuld

Hvor skal affaldet hen? 
Forbrændingsegnet affald skal leveres direkte til 
de forbrændingsanlæg, som Reno Djurs I/S har 
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indgået aftale med, eller til Reno Djurs I/S i Glatved 
mod betaling af modtageranlæggets gebyr. 

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 sorteret forbrændingsegnet 
affald i fraktionerne småt og stort brændbart. På 
erhvervsgenbrugsstationen (vægtordningen) i Glat-
ved kan forbrændingsegnet affald afleveres uden 
mængdebegrænsning, idet der her betales efter 
vægt. Se mere om ordningen for virksomheders 
adgang til genbrugsstationer på www.renodjurs.dk.

Vær specielt opmærksom på:
Virksomheden skal udsortere og opbevare forbræn-
dingsegnet affald, således at kvaliteten ikke forrin-
ges, og således at forbrænding er muligt. 

Der skelnes mellem småt brændbart affald, der 
omfatter enkeltdele under en meters længde og
kompakte dele under 100x20x20 cm, og stort 
brændbart affald, der er større end 100x20x20 cm

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


