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INDLEDNING
RENO DJURS TILBYDER MULIGHED FOR, AT DER ETABLERES 
NEDGRAVEDE AFFALDSLØSNINGER I FORM AF UNDERGRUNDS-
CONTAINERE VED BOLIGFORENINGER, EJERFORENINGER,  
SOMMERHUSOMRÅDER OG LIGNENDE. 

I denne vejledning kan du finde oplysninger om mulig-

heder og krav ved etablering af undergrundscontainere 

– containere, der fås til såvel restaffald, papir & pap og 

glas & flasker.

Reno Djurs og kommunen skal godkende 
affaldsløsningen
Reno Djurs skal altid tages med på råd inden etable-

ringen for at sikre, at tilkørselsforholdene, affaldska-

paciteten, placeringen m.v. er i overensstemmelse med 

kommunens regulativer for henholdsvis husholdnings-

affald og erhvervsaffald.

Forudsætningen for tilladelse til etablering af under-

grundscontainere er, at der indgås en aftale mellem 

Reno Djurs, kommunen og den enkelte ejendom.

Reno Djurs kan kun tilbyde at tømme undergrunds-

containere, såfremt etableringen af undergrunds-

containeren er godkendt af kommunen og Reno Djurs.

Tilmeldingsblanket/aftaleseddel kan downloades på 

www.renodjurs.dk

Kontakt gerne Reno Djurs
Du er velkommen til at kontakte Jens Larsen  

v/Reno Djurs på tlf.: 87 59 77 77 for yderligere  

information om undergrundscontainere.

TILMELDINGSBLANKET/AFTALESEDDEL
Hvis du ønsker at etablere undergrundscontainere,  
skal du udfylde en tilmeldingsblanket/aftaleseddel,  
der bl.a. fastlægger placering, tilsluttede brugere,  
betaler, fabrikat af undergrundscontainer, løftesystem, 
antal containere, tømningsfrekvens etc.

Tilmeldingsblanket/aftaleseddel kan downloades på 
www.renodjurs.dk
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En undergrundscontainer er defineret ved, at containe-

ren er gravet ned under terrænniveau, mens et mindre 

indkast er synligt over jorden. Selve opsamlingskam-

meret er underjordisk, hvorved der optages en minimal 

kvadratmeterplads til affaldsløsningen. Der skelnes 

imellem halvt og helt nedgravede undergrundscontai-

nere, alt afhængig af, hvor stor en del af containeren 

der er synlig over jorden. Undergrundscontainere fås i 

forskellige størrelser op til 5 m3. 

Affaldssystemet består således i at placere en 

beholder af fx tekstil eller stål i et underjordisk funda-

ment. Affaldet opbevares under jorden og kan tømmes 

på forskellig vis, men normalt ud fra samme grundprin-

cip, nemlig ved at løfte den underliggende beholder op 

af jorden ved hjælp af en renovationsbil påmonteret en 

kran. Beholderens bund åbnes op, og affaldet tømmes 

ud i renovationsbilen, der kan være en åben ladvogn 

eller en vogn med en komprimatorenhed.

Undergrundscontainere kan fås til forskellige frak-

tioner – restaffald, papir & pap og glas & flasker. 

Reno Djurs oplyser og vejleder gerne om de forskel-

lige affaldsløsninger.

HVORFOR VÆLGE EN NED-
GRAVET AFFALDSLØSNING?
De fleste kender nok Reno Djurs' karakteristiske  

mørkegrønne 2-hjulede affaldsbeholdere eller 4-hjulede 

affaldscontainere, der er opstillet i nærheden af de 

ejendomme, som de skal betjene. Ved nogle ejendom-

me køres affaldsbeholderne frem på tømningsdagen 

– fx til områdets p-plads.

Med muligheden for at vælge halvt eller helt 

nedgravede undergrundscontainere, kan de enkel-

te boligforeninger, ejerforeninger og lignende 

udfase de grønne affaldsbeholdere. Er der tale 

om et sommerhusområde, kan undergrunds-

containeren fx etableres ved indkørslen til 

området, hvorved renovationsbilen ikke behø-

ver at køre ind i sommerhusområdet.

HVAD ER EN 
UNDERGRUNDS-
CONTAINER?

Bunden af den nedgravede 
container åbner automa-
tisk, og affaldet falder  
ned i skraldebilen

En skraldebil med kran løfter containerne op 
af jorden og tømmer dem. Mens tømningen 
foregår, afskærmes hullet af et sikkerheds-
hegn, der er en meter højt.

Principskitse af tømning
(helt nedgravet container)

4



FLERE FORDELE
•	En god mulighed for at skabe en affaldsløsning, der 

æstetisk passer ind i omgivelserne. 

•	Der er i princippet mulighed for frit at vælge design 

– og om containerne skal være halvt eller helt ned-

gravet. Det er dog et krav, at containeren kan  

tømmes af Reno Djurs' tømningsentreprenør.

•	Mulighed for en stor kapacitet, op til 5 m3 – én contai-

ner dækker således adskillelige boligenheder og fylder 

samtidig mindre rent fysisk end Reno Djurs' gængse 

affaldsbeholdere.

•	En god mulighed for besparelse for boligforeningen/

ejerforeningen på mandskab til affaldshåndteringen.

•	Et bedre arbejdsmiljø for ejendomsfunktionærer og 

renovationsfolkene, da de ikke kommer i kontakt  

med affaldet.

•	Børn, ældre og handicappede vil ofte have lettere  

ved at benytte indkastet til en undergrundscontainer 

end fx en 600 liters container.

•	Jorden omkring undergrundscontaineren har stort set 

den samme temperatur hele året rundt, hvorved 

affaldet i containeren nedkøles og 

minimerer derved lugtge-

ner fra affaldet.

•	I tilfælde af is og sne er 

tømningssikkerheden 

højere end ved affaldsbe-

holdere på hjul, der ofte 

skal transporteres over 

større afstande – fra 

standpladsen og til/

fra renovationsbilen.

OGSÅ ULEMPER
•			Der	er	tale	om	en	relativ	høj	anskaffelses-	og	etable-

ringspris.

•			På	visse	lokaliteter	kan	det	være	en	ulempe,	at	tøm-

ningsprincippet stiller krav om en stor løftehøjde, 

samt at der normalt ikke må være mere end 2-4 

meter fra containeren til renovationsbilens holde-

plads. 

•			Få	og	større	containere	kan	betyde,	at	gangafstanden	

for den enkelte bruger vil blive længere.

•			Det	må	forventes,	at	der	for	undergrundscontainere	

til restaffald og glas & flasker samles perkolat (saft 

fra affaldet) i containerens bund. Enten skal bunden 

regelmæssigt suges tom for perkolat, eller også skal 

containeren være konstrueret på en sådan måde, 

at perkolaten opsamles i et kar, der tømmes ud, 

når containeren tømmes. Under alle forhold må det 

påregnes, at containeren fra tid til anden skal tøm-

mes for perkolat.
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Grundejer, boligforeningen, ejerforeningen eller grund-

ejerforeningen skal selv afholde alle omkostninger til 

indkøb og etablering af undergrundscontainerne inkl. 

planlægning, arkitektrådgivning, vedligeholdelse m.v.. 

Undergrundscontaineren skal være CE-mærket og 

overholde reglerne i DS/EN 13071-1 og -2.

Når containerne er etableret og godkendt, tømmes 

disse af Reno Djurs mod betaling af forbrugsgebyr for 

tømning og behandling af affaldet. For restaffald skal 

undergrundscontainere tilmeldes hos Reno Djurs med 

fast tømning hver uge eller hver 14. dag. 

Tilmelding af tømning sker ved henvendelse til Reno 

Djurs på tlf.nr.: 87 59 77 77 med mindst 14 dages varsel. 

Herefter vil containeren blive tømt med fast interval.

Tømnings- og behandlingsgebyret beregnes efter 

det faktiske antal tømninger og enhedsprisen for tøm-

ning. For at få den samlede affaldsøkonomi skal tøm-

nings- og behandlingsgebyret lægges oven i udgiften  

til indkøb og etablering af undergrundscontaineren. 

De aktuelle tømnings- og behandlingspriser kan ses 

på Reno Djurs' hjemmeside www.renodjurs.dk.

Tømning af evt. perkolat og vedligeholdelse af con-

taineren påhviler grundejer. Grundejer sørger desuden 

for renholdelse omkring containerne. Det er herunder 

grundejers ansvar, at containerne altid fremstår i en 

funktionsdygtig og sikker stand for såvel brugere som 

tømningspersonel.

Hvis Reno Djurs ønsker det, skal grundejer acceptere, 

at Reno Djurs påsætter en chip, adresselabel og sorte-

ringsmærkat på containeren.

RESTAFFALD
– ETABLERING

TØMNINGSPRISER FOR UNDERGRUNDS-
CONTAINERE TIL RESTAFFALD

De aktuelle gebyrer for tømning og behandling af undergrunds-
containere til restaffald kan ses på www.renodjurs.dk
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Grundejer, boligforeningen, ejerforeningen eller grund-

ejer foreningen skal som udgangspunkt selv afholde alle 

omkostninger til indkøb og etablering af undergrunds-

containerne inkl. planlægning, arkitektrådgivning, vedli-

geholdelse m.v.. 

Undergrundscontaineren skal være CE-mærket og 

overholde reglerne i DS/EN 13071-1 og -2. Containere til 

glas & flasker skal normalt, for at opnå så lav en skår-

procent som muligt og af støjhensyn, være forsynet 

med flaskebremse.

Når containerne er etableret og godkendt, tømmes 

disse af Reno Djurs med en fast tømningsfrekvens 

efter behov.

Tilmelding af tømning sker ved henvendelse til Reno 

Djurs på tlf.nr.: 87 59 77 77 med mindst 14 dages varsel. 

Herefter vil containeren blive tømt med fast interval.

Udgifter til tømning og behandling afholdes af Reno 

Djurs, når containerne betjener private husstande og 

sommerhuse, men ikke erhverv. 

I forbindelse med etableringen, der på forhånd skal 

være godkendt af kommunen og Reno Djurs, yder Reno 

Djurs et etableringstilskud, når containeren er leveret, 

etableret og klar til brug. Forudsætningen herfor er 

normalt, at containeren er på mindst 3 m3, og at hver 

container benyttes af mindst 25 husstande, der betaler 

grundgebyr, samt at løsningen etableres i sammen-

hæng med undergrundscontainere til restaffald. Før 

betaling af etableringstilskuddet skal der fremsendes 

dokumentation for købet af containeren. 

Etableringstilskuddets størrelse, der kan ses på 

www.renodjurs.dk, udbetales én gang pr. container.

Tømning af evt. perkolat og vedligeholdelse af contai-

neren påhviler grundejer. Grundejer sørger desuden for ren-

holdelse omkring containerne. Det er herunder grundejers 

ansvar, at containerne altid fremstår i en funktionsdygtig 

og sikker stand for såvel brugere som tømningspersonel.

Hvis Reno Djurs ønsker det, skal grundejer acceptere, 

at Reno Djurs påsætter en chip, adresselabel og sorte-

ringsmærkat på containeren.

PAPIR & PAP OG 
GLAS & FLASKER
– ETABLERING

TØMNINGSPRISER FOR  
UNDERGRUNDSCONTAINERE TIL 
GLAS & FLASKER OG PAPIR & PAP
Udgifter til tømning og behandling afholdes af 
Reno Djurs, når disse betjener private husstande 
og sommerhuse, men ikke erhverv.
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DIMENSIONERING

Ved etablering af en undergrundscontainer er det vig-

tigt, at containeren dimensioneres korrekt, da det ikke 

som ved de traditionelle affaldssystemer med 2- og 4 

hjulede affaldsbeholdere er så enkelt at tilrette kapaci-

teten efterfølgende. 

Reno Djurs hjælper gerne med at beregne kapa-

citetsbehovet, men det er grundejers eget ansvar, at 

størrelsen af undergrundscontaineren er dimensioneret 

korrekt og til en hver tid passer til behovet.

Kapaciteten afhænger bl.a. af:

•	Antallet af tilsluttede brugere

•	Ejendomstype (havebolig, etagebolig)

•	Beboersammensætningen (yngre/ældre,  

husstandsstørrelse)

•	Omfanget af kildesortering – herunder hvor  

mange fraktioner, der kan afleveres ved  

undergrundscontainerne

Nødvendigt antal og volumen af de enkelte  

containere afhænger af:

•	Affaldsmængden for hver fraktion i det  

område, containeren dækker

•	Tømningsfrekvensen

Antallet af opstillingssteder for undergrundscontainere 

i et konkret område afhænger af det serviceniveau, der 

ønskes – hvor langt skal brugerne eksempelvis gå fra 

husstanden til containeren.

For restaffald kan der ske tømning hver uge eller 

hver 14. dag. Af hensyn til lugtgener, må der normalt 

ikke gå mere end 14 dage. For dimensionering bør der 

derfor regnes med ugetømning eller 14-dagestømning. 

14-dagestømning af en container kræver dobbelt så 

mange beholdere, hvilket kræver dobbelt investering, 

men giver også mulighed for mindre gangafstand til 

den enkelte container.

I sommerhusområder kan restaffald om vinteren, 

hvor kapacitetsbehovet normalt er mindre, fx indsamles 

hver 4. uge, idet temperaturen i affaldet vil være lavere 

(mindre lugtgener).

For containere til papir & pap og glas & flasker kan 

tømningsfrekvensen være større end for restaffald. Det 

kan fx være tømning fra hver uge til hver 8. uge (efter 

behov). Dimensionering af størrelser og antal vil igen 

afhænge af valgte gangafstande – herunder om con-

tainere til papir & pap og glas & flasker ønskes opstillet 

sammen med containere til restaffald.

Dimensioneringen af undergrundscontainere i et 

område skal altid foretages konkret, således at det 

aktuelle husstandsantal og fx nuværende kapacitets-

behov, priser for valgte containertyper, gangafstande, 

æstetik og fysiske forhold på de potentielle opstillings-

steder tages i betragtning. 

I nedenstående er angivet typisk dimensionerings-

grundlag for husstande ud fra nuværende sortering i 

tre fraktioner (restaffald, papir & pap og glas & flasker). 

Ved evt. kildesortering i flere fraktioner, ændres dette.

Dimensioneringsgrundlaget kan som udgangspunkt jf. 

ovenfor antages at være følgende pr. husstand pr. uge:

Restaffald: 100 liter (heraf organisk affald 30 liter)

Papir & pap: 35 liter

Flasker & glas, metaldåser, plastflasker: 10 liter 

ETABLERINGSTILSKUD TIL ETABLERING  
AF UNDERGRUNDSCONTAINERE TIL  

GLAS & FLASKER OG PAPIR & PAP
Reno Djurs yder efter særlige regler et etableringstil-
skud, når containeren er leveret, etableret og klar til 

brug. Etableringstilskuddets størrelse, der kan ses på 
www.renodjurs.dk, udbetales én gang pr. container. 

Tilskuddet er ikke gældende for erhverv.
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RESTAFFALD 
Som udgangspunkt vurderes der med den nuværende sor-

tering generelt at være 80-110 liter restaffald pr. husstand 

om ugen. Dette volumen kan blive mindre, hvis der indføres 

yderligere sortering af restaffald, hvor fx emballager eller 

organisk affald sorteres fra. Dette kan dog variere fra hus-

stand til husstand til husstand, og således også imellem 

forskellige bebyggelser. 

Hvis der er tale om en eksisterende bebyggelse, bør der 

altid tages udgangspunkt i den konkrete affaldskapacitet, 

som bebyggelsen er tilmeldt indsamlingsordningen for 

restaffald. 

Det er grundejers ansvar at sikre, at det aktuelle affalds-

volumen passer til det faktiske behov.  

I nedenstående eksempel regnes der med 100 liter 

restaffald pr. husstand om ugen.

PAPIR & PAP 
Det er Reno Djurs' erfaring, at en typisk husstand har 30-40 

liter papir/pap om ugen. I nedenstående regnes der med 35 

liter pr. uge pr. husstand og tømning hver 4. uge henholdsvis 

hver 8. uge. Tømningsfrekvensen kan ændres både op og ned.

GLAS & FLASKER 
Indsamlingspotentialet for glas og flasker er i størrelses-

ordene 2-3 liter glas/flasker pr. uge for en husstand. Hertil 

kommer emballager af metal og plast (øl- og sodavandsdå-

ser samt plastflasker), der indgår i ordningen for hos Reno 

Djurs. I alt vil der være i størrelsesordenen 7-11 liter embal-

lager pr. uge pr. husstand.

I nedenstående regnes der med 10 liter pr. husstand 

pr. uge og tømning hver 4. uge henholdsvis hver 8. uge. 

Tømningsfrekvensen kan ændres efter behov.

Vejledende eksempler:

VÆLG ENTREPRENØR MED OMHU
Arbejdet med at etablere/nedgrave en under grundscontainer kræver stor præcision.  
Ved helt nedgravede undergrunds containere er det fx vigtigt, at belægningen  
etableres og udformes, så der ikke løber regnvand ned i fundamentskassen.

Tømnings- 
frekvens

RESTAFFALD

Undergrundscontainer på:

PAPIR & PAP

Undergrundscontainer på:

GLAS & FLASKER

Undergrundscontainer på:
3 m3 4 m3 5 m3 3 m3 4 m3 5 m3 3 m3 4 m3 5 m3

Hver uge 30 40 50

Hver 14. dag 15 20 25

Hver 4. uge 22 29 36 75 100 125

Hver 8. uge 11 14 18 38 50 63

Antal husstande 
pr. container
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Undergrundscontainere tømmes af Reno Djurs' tøm-

ningsentreprenør – med en renovationsbil med kran, 

der løfter den indvendige sæk eller container op og 

tømmer indholdet over i en åben ladvogn gennem 

beholderens bund. Normalt vil det ikke tage meget 

mere end 2-3 minutter at tømme en enkelt under-

grundscontainer.

For at sikre at renovationsbilens kran kan løfte 

beholderens vægt, bør afstanden fra bilen til under-

grundscontaineren normalt ikke være mere end 2-4 

meter. Sikkerhedsmæssigt er det også en fordel, hvis 

afstanden imellem renovationsbilen og containeren 

minimeres, således at der ikke er mulighed for gående 

og cyklister at passere imellem containeren og bilen.

Der skal endvidere være en fri passage på ca. 1 meter 

omkring den enkelte container af hensyn til betjening.

Undergrundscontaineren, der vælges, skal kunne 

tømmes med et såkaldt 1- eller 2-krogs kransystem.  

En undergrundscontainer med det såkaldte singlehook-

system, der stiller særlige krav til kransystemet, vil 

Reno Djurs ikke kunne tømme.

TØMNINGS- 
METODE 

Tømning af en halvt  

nedgravet container.
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KRAV TIL PLACERINGEN 

BRANDMYNDIGHEDERNE
Såfremt de nedgravede affaldsbeholdere ønskes etableret tæt på bygninger eller lignende, bør placeringen først  
vurderes af brandmyndigheden. Dette med henblik på en vurdering af risikoen for brandspredning.
Kontakt Reno Djurs for yderligere oplysninger.

Hensyn til brugerne
Det skal være nemt for brugerne at komme af med 

affaldet.

•	Undergrundscontainerne skal placeres ud fra funk-

tionelle betingelser som korte afstande samt fri og 

ubesværet adgang.

•	Tilgængeligheden skal være egnet for alle – også for 

børn, ældre og handicappede.

•	Undergrundscontainerne kan med fordel placeres  

steder, hvor brugerne i forvejen dagligt passerer forbi.

•	For at skabe tryghed for brugerne bør containerne  

placeres i lyse og åbne omgivelser.

Herudover skal der ved placeringen tages hensyn til 

minimering af støjgener for de nærmeste beboere og 

æstetik.

Hensyn til tømningsmateriel og -personel
Ved etablering, gældende for såvel halvt som helt ned-

gravede undergrundscontainere, skal der tages hensyn 

til løftehøjde under tømningen, der sker med kran. 

Renovationsbilen skal endvidere kunne køre til og holde 

i umiddelbar nærhed af undergrundscontaineren.

Ifølge Nord- og Syddjurs kommuners regulativer for 

husholdningsaffald og erhvervsaffald stilles der føl-

gende krav til tilkørselsvejen, der er vejen fra offentlig 

vej til renovations bilens holdeplads:

•	Tilkørselsvejen skal være befæstet med mindst stabilt 

grus, og sne skal være ryddet før afhentning.

•	Tilkørselsvejen skal være mindst 2,9 meter bred og 

frihøjde under grene og lignende hindringer skal være 

mindst 4,0 meter.

•	Ved blinde og enligt beliggende ejendomme skal der 

være en rimelig vendemulighed for renovationsbilen.

Andre hensyn
•	Afstanden fra renovationsbilens holdested til under-

grundscontaineren bør normalt ikke være mere end 

2-4 meter. Af sikkerhedshensyn bør der ikke være 

fortov, gang- eller cykelstier imellem renovationsbilen 

og containeren.

•	Der må ikke være genstande, bygninger eller beplant-

ning henover undergrundscontaineren, der kan for-

hindre tømning. Der skal normalt være en frihøjde på 

ca. 10 meter over containeren. Er der tale om en halvt 

nedgravet container, kan kravet til frihøjden være 

mindre.

•	Der skal af hensyn til betjening være en fri adgang og 

passage på ca. 1 meter mellem renovationsbilen og 

undergrundscontaineren og mellem undergrundscon-

tainerne.

•	Undergrunden, hvor containeren skal graves ned, skal 

helst være fri for kabler og rør.

•	Et højt grundvandsspejl på lokaliteten stiller særlige 

krav til etableringen.

•	Om muligt bør der vælges en placering og ske en 

sådan indretning, at øget kildesortering i fx organisk 

affald og emballageaffald, er muligt – altså, at der 

indtænkes mulighed for etablering af en (evt. flere) 

undergrundscontainere ved opstillingerne. 

Placering i offentligt areal
Normalt vil det ikke være hensigtsmæssigt at placere 

undergrundscontainere i offentligt areal, da det ofte 

vil være forbundet med store anlægsomkostninger på 

grund af diverse ledningers tilstedeværelse, samt at der 

herved beslaglægges offentlige arealer og fx p-pladser. 

Undergrundscontainere bør derfor generelt etableres på 

den enkelte grundejers egen matrikel. 

Tilladelse til at etablere undergrundscontainere i 

offentligt areal skal altid først søges ved kommunen, 

der er vejmyndighed. Her skal der udover ledninger og 

kabler i jorden tages hensyn til æstetiske forhold, tra-

fiksikkerhed, eventuel nedlæggelse af p-pladser m.v.
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Eksisterende byggeri – lukning af affaldsskakter
For eksisterende bebyggelser, hvor der er indrettet 

affaldsskakter, og hvor disse ønskes lukket, finder byg-

gelovens § 2 stk. 1, litra b og c, sammenholdt med § 16 

anvendelse. 

Ansøgning om tilladelse til lukning af eksisterende 

affaldsskakter kræver, at kommunalbestyrelsen i hvert 

enkelt tilfælde foretager en konkret stillingtagen. 

Udover brugshensynet kan det være relevant at ind-

drage andre forhold.

Der kan ifølge Bygningsreglementet (29. august 

2011) afsnit 8.7 Renovationsanlæg stk. 6 fx være tale 

om, "at de eksisterende affaldsskakter ikke er tidssva-

rende ud fra en miljømæssig og økologisk vurdering, 

herunder med hensyn til kildesortering, og at bortskaf-

felsen af affaldet ikke kan ske i overensstemmelse med 

de nugældende regler i lovgivningen om arbejdsmiljø.

Hvis det ikke er muligt at modernisere affaldsskak-

terne inden for de eksisterende bygningsmæssige ram-

mer, eller en modernisering eksempelvis er forbundet 

med meget høje omkostninger, kan kommunen ud fra en 

konkret vurdering beslutte at meddele dispensation fra 

bestemmelsen – evt. tidsbegrænset."

Kontakt kommunen for yderligere oplysninger om 

lukning af skakter.

Nybyggeri – affaldsskakter
I forbindelse med opførelse af beboelsesbygninger med 

3 etager og derover over terræn skal der jf. bygnings-

reglementet (29. august 2011) kap. 8.7 stk. 6 indrettes 

affaldsskakt for hver opgang.

Bag bygningsreglementets krav om affaldsskakter 

ligger brugshensyn, dvs. hensyn til almindelig komfort 

og sundhedsmæssige hensyn, herunder specielt hvor-

ledes hensynet til ældre og handicappede varetages.  

For dispensation til at fravige bygningsreglementets 

bestemmelser gælder byggelovens § 22 jf. bygnings-

regelmentes kap. 1.13 stk. 1.

Kontakt kommunen for yderligere oplysninger.

AFFALDSSKAKTER 

TIL- OG AFMELDING AF TØMNING
Når undergrundscontaineren er godkendt af kommunen og 

Reno Djurs og etableret på lokaliteten, skal til- og afmelding 
af tømning ske ved henvendelse til Reno Djurs I/S på  

tlf.nr.: 87 59 77 77 med mindst 14 dages varsel.
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JORDFLYTNING 

Når der etableres en undergrundscontainer, giver det 

noget overskudsjord. 

Hvis jorden skal flyttes væk fra matriklen, skal du 

være opmærksom på, at du skal anmelde jordflytningen 

til den kommune, hvor jorden graves op, når:

•	Den opgravede jord, der føres bort fra en ejendom,  

er forurenet.

•	Der flyttes jord fra en ejendom, som er kortlagt på 

vidensniveau 1 eller 2 efter jordforureningsloven.

•	Der flyttes jord fra et offentligt vejareal.

•	Der flyttes jord fra et areal, der er områdeklassificeret 

efter jordforureningsloven.

•	Der flyttes jord fra et jordrenseanlæg.

Inden jorden må flyttes, skal dette anmeldes til kom-

munen efter særlige regler. Kommunerne har udarbej-

det særlige regulativer gældende for anmeldelse af 

jordflytninger og hvilke områder i kommunen, der er 

områdeklassificeret.

Virksomheder, der er tilmeldt Reno Djurs’ ordning for 

genbrugsstationer, kan aflevere mindre mængder ikke for-

urenet jord på genbrugsstationerne – max. 1 m3 om året.

Reno Djurs modtager kun jord til deponering, 

såfremt kommunen har vurderet jorden og anvist 

jorden til deponering ved Reno Djurs. Reno Djurs skal 

forud for modtagelse af forurenet jord sikre, at jorden 

kan modtages indenfor den gældende miljøgodkendelse 

og positivliste. Reno Djurs modtager ikke rensningseg-

net jord til deponering.

– REGLER FOR
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Grundejere, der ønsker at etablere og benytte under-

grundscontainere, skal udfylde en tilmeldingsblanket/

aftaleseddel, der fastlægger ejendomstype, ejerforhold, 

tilsluttede brugere, gebyrbetaler, fabrikat, løftesystem, 

størrelse og antal af containere, tømningsfrekvens, 

placering etc.

 

Aftalesedlen/tilmeldingsblanketten kan downloades på 

www.renodjurs.dk

 

AFTALESEDDEL/
TILMELDINGSBLANKET 
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RENO DJURS I/S
NYMANDSVEJ 11

8444 BALLE

TELEFON 87 59 77 77
TELEFAX 87 59 77 66

RENODJURS@RENODJURS.DK

Reno Djurs har siden 1996 været Djursland-kommunernes affaldsselskab. Selskabet har til formål at håndtere 

affald, så både miljø og økonomi tilgodeses.

Reno Djurs er miljøcertificeret efter DS/ISO 14001 og EMAS-forordningen samt arbejdsmiljøcertificeret efter 

OHSAS 18001 og Arbejdsministeriets bekendtgørelse 923. Vi er også kvalitetscertificeret efter ISO 9001.

Reno Djurs ejes af Syddjurs og Norddjurs kommuner. Læs mere om affald, genbrug og Reno Djurs på vores  

hjemmeside: renodjurs.dk




