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HAVE- OG PARKAFFALD

Virksomheden skal altid sortere have- og parkaffald fra det øvrige 
affald.

Hvilke virksomheder gælder det for?
Alle virksomheder og institutioner i Norddjurs og 
Syddjurs Kommuner, der frembrunger have- og 
parkaffald. 

Hvad er have- og parkaffald?
Haveaffald omfatter organisk materiale i form af 
blade, buske, træer, flis, savsmuld fra brandesav-
ning m. v. – fra have og park. F.eks.:

• Blade
• Grene og kviste
• Hækafklip 
• Græs
• Rødder uden jord

Hvor skal affaldet afleveres?
Haveaffald fra virksomheder skal afleveres til mil-
jøgodkendte genanvendelsesanlæg eller biomas-
sefyrede kraftvarmeværker, der er registreret i det 
Nationale Affaldsregister, der pr. oktober 2015 ad-
ministreres af Energistyrelsen. Der gøres opmærk-
som på, at Reno Djurs ikke må modtage haveaffald 
fra virksomheder, bortset fra kommunalt ejede 
institutioner og virksomheder.

Hvis virksomheden ikke selv transporterer gen-
anvendeligt affald (haveaffald til genanvendelse) 
til et genanvendelsesanlæg, skal der i henhold til 
affaldsbekendtgørelsen anvendes transportører 
eller indsamlere, der er registreret i det nationale 
Affaldsregister.

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

Have- og parkaffald kan også komposteres på 
virksomhedens egen grund, hvis forholdene tillader 
det. Vær dog opmærksom, om der kræves særlig 
godkendelse hertil (ved større mængder).

Det er tilladt for gartnerier, ansvarlige for na-
turplejeaktiviteter m.v. at afbrænde haveaffald, 
parkaffald og haveaffaldslignende affald fra m.v.. 
I henhold til affaldsbekendtgørelsen er det tilladt 
for skovbrug at afbrænde træstød og hugstaffald i 
sammenhængende bevoksninger af skovtræer på 
mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde.

Vær specielt opmærksom på: 
Små mængder muldjord, sand og sten, der natur-
ligt knytter sig til haveaffaldet kan accepteres. 
Store sten og ikke-naturligt forekommende affald 
hører ikke under have- og parkaffald. 

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


