
Fra: Søren Jensen  
Sendt: 13. september 2011 15:08 

Til: 'hro@renodjurs.dk'; 'renodjurs@renodjurs.dk' 

Cc: Merete Kristoffersen; 'Morten Grinderslev'; Tonny Pedersen; Finn Rasmussen; Christian Sandholdt 
Emne: VS: Forespørgsel om muligheden for at anvise shredderaffald til Reno Djurs /Glatved Deponi. 

 
Kære Henrik Rolsted 
 
Som aftalt pr. telefon sender Københavns Kommune også en forespørgsel om muligheden for 
midlertidigt at anvise farligt shredderaffald til Reno Djurs I/S. Da shredderaffaldet, som skal 
anvises fra Roskilde Kommune og Københavns Kommune alt sammen stammer fra samme 
virksomhed, Stena, giver det mest mening at koordinere løsningen. 
 
Vi håber, at Reno Djurs kan hjælpe med at løse det akutte problem, med at aftage farligt 
shredderaffald, når AV Miljø pr. 1. oktober 2011 ikke længere har plads til at modtage det. Vi 
forestiller os, at Reno Djurs kun skulle være en midlertidig løsning, mens Roskilde og 
Københavns Kommuner arbejder videre på en langsigtet løsning. Anvisningen kunne f.eks. 
have en tidsbegrænsning på 2-3 år. 
 
Den totale mængde farligt shredderaffald fra Roskilde og København er ca. 50.000 ton pr. år. 
 
Stena Jern og Metal A/S oplyser, at de er i gang, ikke bare i Danmark, men også i Stena 
koncernen, med at undersøge flere forskellige muligheder for at frasortere de elementer, som 
ødelægger forbrændingsprocesserne, således at shredderaffaldet kan konverteres til 
nyttiggørelse i stedet for deponi. Selvom Stena har fuld fokus på udviklingen, vil der går 
mindst 18-24 mdr., inden de kan have noget, som er fuld funktionsdygtigt og ikke mindst kan 
tage de mængder, som de har.  
 
Det er Stenas forventning, at de kan nedbringe restdeponiet til et sted mellem 25 – 40% af de 
nuværende mængder, når det er fuld implementeret. 
 
Det skal bemærkes, at der i dag allerede sorteres langt mere fra, end bare for få år siden – 
Stena oplyser, at de har optimeret den nuværende behandling og sortering, så her kan ikke 
umiddelbar vindes noget ved at køre fraktionen gennem yderligere processer. 
 
Både Roskilde Kommune og Københavns Kommune er i gang med at sondere mulighederne for 
andre muligheder for anvisning af shredderaffaldet. Det drejer sig både om 
behandlingsmuligheder og lokaliteter, hvorfor en tidsbegrænset anvisning til Reno Djurs ville 
være det optimale lige nu. 
 
 
Kan du i øvrigt give lidt flere detaljer om den nævnte hæftelsesdel af en aftale, da en sådan 
formentlig vil kræve godkendelse i vores borgerrepræsentation? 
 
Vi ser frem til at høre fra jer. 
 
Venlig hilsen 
 
Søren Jensen 
Cand. scient. 

 
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Center for Miljø / Center for Miljø 
 



Njalsgade 13 
Postbox 259 
2300 København S 
 
Telefon: 3366 5848 
Telefax: 3366 7133 
E-mail: soejen@tmf.kk.dk</A 
Få Nem affaldsservice på www.kk.dk/affald 
 
 

 
Fra: Henrik Rolsted [mailto:hro@renodjurs.dk]  
Sendt: 23. august 2011 09:58 

Til: Morten Grinderslev 
Cc: Morten Therkildsen 

Emne: VS: Forespørgsel om muligheden for at anvise shredderaffald til Reno Djurs /Glatved Deponi. 

Kære Morten Grinderslev 

 

Tak for din mail. 

 

Som jeg oplyste i telefonen, kræver modtagelse af affald fra kommuner, der ikke er interessenter i Reno 

Djurs I/S, godkendelse i vores bestyrelse. 

 

En eventuel aftale vil blive indgået med Roskilde Kommune, der i givet fald vil skulle hæfte for 

omkostninger, der ikke kan dækkes af behandlingstakst og sikkerhedsstillelse opkrævet hos 

affaldsproducenten. 

 

Vi vil tilstræbe at få behandlet jeres forespørgsel på det kommende bestyrelsesmøde onsdag den 28. 

september og vil herefter vende tilbage. 

 

Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. 

 

Med venlig hilsen 

 

Henrik Rolsted  

Teknisk direktør 

 

hro@renodjurs.dk 
  

  

 
Nymandsvej 11 

8444 Balle 

 

Tlf.    87 59 77 77 

Fax    87 59 77 66 

 

www.renodjurs.dk 

 

Fra: Morten Therkildsen  

Sendt: 23. august 2011 09:15 



Til: Henrik Rolsted 
Emne: Fwd: Forespørgsel om muligheden for at anvise shredderaffald til Reno Djurs /Glatved Deponi. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Morten Therkildsen 
 
(sendt fra mobiltelefon) 
 
Start på videresendt besked: 

Fra: "Morten Grinderslev" <Mortengr@roskilde.dk> 
Til: "Morten Therkildsen" <mth@renodjurs.dk> 
Cc: "'Hansen Steen'" <sh@stenamiljo.dk> 
Emne: Forespørgsel om muligheden for at anvise shredderaffald til Reno Djurs /Glatved 

Deponi. 

Kære Morten Therkildsen 
 
Stena Jern og Metal A/S har anmodet Roskilde Kommune om en ny anvisning på deres 
shredderaffald. AV Miljø som hidtidigt har modtaget affaldet, har meddelt at de snart ikke længere 
har kapacitet til at modtage det. 
 
Roskilde Kommune har sammen med Stena Jern og Metal A/S fundet frem til to anlæg i Danmark 
som i dag er godkendt og har kapacitet til at modtage shredderaffald. Det ene er Reno Djurs 
/Glatved Deponi og det andet er Odense Nord Miljøcenter. 
 
Jeg skal derfor forespørge om det vil være muligt, at anvise i størrelsesordenen 40.000 tons 
shredderaffald årligt fra Stena Jern og Metal A/S’ anlæg i Roskilde til Reno Djurs /Glatved Deponi. 
 
Jeg ser frem til at høre tilbage fra jer. 
 
Venlig hilsen 
 
Morten Grinderslev 
Miljømedarbejder 
Miljø 
 
[cid:478245912@22082011-2446] 
 
Roskilde Kommune 
Teknik og Miljø 
Postboks 100 
4000 Roskilde 
 
Dir.    +45 46 31 36 39 
 



 
www.roskilde.dk<http://www.roskilde.dk/> 
 
 
 
[cid:478245912@22082011-244D] 
 
Den digitale hoveddør til service 
og selvbetjening 
 
www.roskilde.dk/minkilde<http://www.roskilde.dk/minkilde> 
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