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MADAFFALD

Madaffald er f.eks. rester af grøntsager, frugt, kød og sovs.  
Madaffald fra f.eks. restauranter, cafeterier, storkøkkener og  
supermarkeder kan genanvendes via særlige ordninger.

Hvilke virksomheder gælder det for?
Alle virksomheder og institutioner i Norddjurs og 
Syddjurs Kommuner, der har madaffald.

Hvad er madaffald?
• Rester af tilberedt og ikke tilberedt mad, der er 

let fordærveligt og som kan give hygiejnemæs-
sige problemer i form af lugt, fluer, skadedyr  
eller lignende. 

• Brugt stegefedt og fritureolie.
• Madvarer fra detailhandel, der kasseres  

– herunder også emballerede madvarer.

Hvor skal affaldet hen?
Der er flere muligheder for at håndtere madaffald:

• Hjemmekompostering af den vegetabilske  
fraktion jf. regulativ for erhvervsaffald.

• Bortskaffelse med dagrenovation jf. regulativ  
for erhvervsaffald.

• Udsortering og aflevering til særlige private 
ordninger, hvor madaffaldet f.eks. bioforgasses, 
omdannes til biodiesel eller oparbejdes til pels-
dyrfoder

Ved hjemmekompostering af den vegetabilske 
fraktion gælder der særlige regler. Se regulativ for 
erhvervsaffald, afsnittet om hjemmekompostering 
af dagrenovation.

Ved aflevering af madaffald i dagrenovationsord-
ningen skal regulativ for erhvervsaffald, afsnittet 
om dagrenovation følges. Det indebærer bl.a., at 
uhygiejnisk affald skal være tilstrækkeligt embal-
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leret i lukkede og tætte emballager. Vægten i be-
holdere til restaffald må ikke overstige 15 kg pr. 100 
liter beholdervolumen. Beholdere til dagrenovation 
(restaffald), der udleveres til den enkelte virksom-
hed/affaldsproducent af Reno Djurs I/S, skal af 
virksomheden/affaldsproducenten renholdes og 
vedligeholdes, så de altid er i funktionsduelig og 
forsvarlig hygiejnisk stand.

Hvis virksomheden har større mængder madaffald 
kan det af hensyn til vægt, hygiejne og miljø derfor 
være det mest hensigtsmæssige at vælge en sær-
lig privat ordning for madaffald til genanvendelse.

Jf. affaldsbekendtgørelsen skal virksomheden 
enten selv genanvende, genbruge eller nyttiggøre 
genanvendeligt affald, eller overdrage det genan-
vendelige affald til én af følgende:

Et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, der forbe-
reder affaldet til genbrug, der er registreret i det 
nationale Affaldsregister. Hvis virksomheden ikke 
selv transporterer genanvendeligt affald (glasem-
ballage til genanvendelse) til et genanvendelsesan-
læg, skal der i henhold til affaldsbekendtgørelsen 
anvendes transportører, der er registreret i det 
nationale Affaldsregister, der pr. oktober 2015 ad-
ministreres af Energistyrelsen.
En indsamlingsvirksomhed, der er registreret i det 
nationale Affaldsregister.
Til nyttiggørelse i udlandet i henhold til reglerne 
om eksport (overførsel) af affald.

Der kan ikke afleveres madaffald eller andet dagre-
novationslignende affald på Reno Djurs´ genbrugs-
stationer.

Vær specielt opmærksom på: 
Kommunen kan af hygiejnemæssige årsager stille 
særlige krav til opbevaring af affaldet.
Ved større mængder madaffald kan det være en 
fordel at udsortere madaffald til genanvendelse i 
særlige private ordninger..

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


