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TRÆEMBALLAGE

Træemballage skal altid sorteres fra det øvrige affald og afleveres 
til genanvendelse – uanset mængden.

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

Hvad er træemballage? 
• Paller af træ
• Emballagestrøer
• Brædder
• Emballagetræ til pallefabrikation

Hvad er ikke træemballage?
• Imprægneret træ
• Træ forurenet med olie/kemikaler

Hvor skal affaldet hen?
Jf. affaldsbekendtgørelsen skal virksomheden 
enten selv genanvende, genbruge eller nyttiggøre 
træemballage, eller overdrage træemballage 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 
(træemballage til genanvendelse) til et genan-
vendelsesanlæg, skal der i henhold til affalds-
bekendtgørelsen anvendes transportører, der er 
registreret i det nationale Affaldsregister, der pr. 
oktober 2015 administreres af Energistyrelsen.

• 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.

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 træemballage til 
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genanvendelse. På erhvervsgenbrugsstationen 
(vægtordningen) i Glatved kan træemballage til 
genanvendelse afleveres uden mængdebegræns-
ning, idet der her betales efter vægt. Se mere om 
ordningen for virksomheders adgang til genbrugs-
stationer på www.renodjurs.dk.

Vær specielt opmærksom på:
Træ er ikke et miljøproblem, men en ressource, der 
bør genanvendes. Ved at genanvende træemballa-
ge/træ til produktion af fx træpladeprodukter kan 
energiforbruget ved fremstilling af disse produkter 
mindskes betydeligt. 

Andet rent træ kan ofte afleveres til genanven-
delse sammen med træemballage.

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


