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TERMORUDER OG PLANGLAS

Termoruder skal altid frasorteres og om muligt genbruges,  
forberedes til genbrug eller genanvendelse – uanset mængde.

Hvilke virksomheder gælder det for?
Alle virksomheder og institutioner i Norddjurs og 
Syddjurs Kommuner, der frembringer affald af ter-
moruder og planglas.

Hvad er termoruder og planglas?
• Hele termoruder fra vinduer og døre
• Hærdet glas fra døre og indgangspartier
• Ituslåede ruder
• Bilruder (både lamineret og ikke lamineret)

Hvad er ikke termoruder og planglas?
• Blyindfattede ruder

Hvor skal affaldet hen?
Jf. affaldsbekendtgørelsen skal virksomheden sikre 
at termoruder om muligt genbruges, forberedes til 
genbrug eller genanvendelse ved at overdrage ter-
moruder og planglas til én af følgende:

• Et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, der for-
bereder affaldet til genbrug, der er registreret i 
det nationale Affaldsregister. Hvis virksomheden 
ikke selv transporterer genanvendeligt affald 
(termoruder og planglas til genanvendelse) til 
et genanvendelsesanlæg, skal der i henhold til 
affaldsbekendtgørelsen anvendes transportører, 
der er registreret i det nationale Affaldsregister, 
der pr. oktober 2015 administreres af Energisty-
relsen.

• En indsamlingsvirksomhed, der er registreret i 
det nationale Affaldsregister.

• Til nyttiggørelse i udlandet i henhold til reglerne 
om eksport (overførsel) af affald.

• En kommunal genbrugsplads, når virksomheden 
er tilmeldt en sådan ordning.
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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 termoruder og 
planglas til genanvendelse. På erhvervsgenbrugs-
stationen (vægtordningen) i Glatved kan termoru-
der og planglas til genanvendelse 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:
Rent og uforurenet termoruder og planglas er ikke 
et miljøproblem, men en ressource, der bør genan-
vendes. Ved at genanvende termoruder og planglas 
til produktion af nye glasprodukter eller isolerings-
materialer, kan jomfruelige råstoffer erstattes, og 
energiforbruget ved fremstilling af nye glasproduk-
ter mindskes. 

Termoruder produceret i perioden 1950 – 1977 
kan være foruret med miljøgiften PCB, som er en 
olie, der blev benyttet i kantlimen på termoruder. 
Termoruders produktionsår kan normalt aflæses 
i afstandsprofilen, der adskiller glasset. Såfremt 
årstallet er i intervallet 1950-1977 eller der ikke er 
præget et årstal, så skal termoruden afleveres til 
specialbehandling. Hvis termoruden stadig er mon-
teret i vinduesrammen, så skal hele vinduet afle-
veres til specialbehandling, da PCB ofte ”vandrer” 
over i tilstødende materialer og forurener disse.

Der kan læses mere om PCB på www.pcb-guiden.dk

Norddjurs og Syddjurs kommuner har i samarbejde 
med Reno Djurs udarbejdet en vejledning om byg-
geaffald. Den kan downloades på www.renodjurs.
dk/byggeaffald 

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


