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IMPRÆGNERET TRÆ

Imprægneret træ er helt eller delvist behandlet med træbeskyt-
telsesmidler for at gøre det modstandsdygtigt over for svampe og 
skadedyr. Træet er typisk beregnet til udendørs brug. Imprægneret 
træ kan både være trykimprægneret og kreosotbehandlet træ.

Hvilke virksomheder gælder det for?
Alle virksomheder og institutioner i Norddjurs og 
Syddjurs Kommuner, der frembringer affald i form 
af imprægneret træ. 

Hvad er trykimprægneret træ?
Er typisk grønligt i farven.

• Træ behandlet med træbeskyttelse
• Plankeværk og hegnspæle
• Træ fra udendørs byggeri
• Taginddækning
• Træ fra sandkasser
• Havemøbler af træ

Træ imprægneret med arsen betragtes som farligt 
affald. 

Ikke behandlet selvimprægnerende træ som f.eks. 
lærketræ, cedertræ og teaktræ betragtes ikke som 
imprægneret træ.

Hvad er kreosotbehandlet træ?  
Er typisk sort i farven. Kreosotbehandlet træ inde-
holder store mængder kræftfremkaldende, tjære-
lignende forbindelser og betragtes derfor altid som 
farligt affald. Kreosotbehandlet træ er ofte:

• Jernbanesveller
• Telefonpæle
• Bundgarnspæle

Hvor skal affaldet hen?
Imprægneret træaffald skal afleveres til anlæg, der 
har miljøgodkendelse til at håndtere affaldet og i 
overensstemmelse med de gældende modtagekrav 
på anlægget. 
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Imprægneret træ kan afleveres til Reno Djurs i 
Glatved i overensstemmelse med de gældende 
modtagekrav på anlægget.

Imprægneret træ fra virksomheder kan ligeledes 
eksporteres til nyttiggørelse i udlandet efter de 
gældende regler for eksport (overførsel) af affald. 
Vær her opmærksom på, om der er tale om farligt 
affald.

Kreosotbehandlet træ kan afleveres til Reno Djurs 
i Glatved eller til forbrændingsanlæg godkendt til 
forbrænding af kreosotbehandlet træ.

Hvis virksomheden ikke selv transporterer affaldet, 
skal der anvendes transportører eller indsamlere, 
der er registreret i det nationale Affaldsregister.

Virksomheder kan herudover tilmelde sig ordnin-
gen for genbrugsstationer hos Reno Djurs. Til-
meldte virksomheder må i abonnementsordningen 
aflevere op til 2 ton affald i alt om året for hvert 
tilmeldt køretøj på Reno Djurs I/S´ genbrugs-
stationer. På genbrugsstationerne modtages 
imprægneret træ og kreosotbehandlet træ til 
særlig behandling. På erhvervsgenbrugsstationen 
(vægtordningen) i Glatved kan imprægneret træ 
og kreosotbehandlet træ afleveres uden mængde-
begrænsning, idet der her betales efter vægt. Se 
mere om ordningen for virksomheders adgang til 
genbrugsstationer på www.renodjurs.dk.

Særligt for denne type affald
Trykimprægneret træ og kreosotbehandlet træ er 
behandlet med giftige kemikalier og tungmetal-
ler – bl.a. krom, arsen og kobber. Derfor må det ikke 
afbrændes på normale affaldsforbrændingsanlæg, 
men skal i stedet afleveres til genanvendelse, 
anden nyttiggørelse eller til deponering (efter kom-
munal anvisning). 

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


