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AFFALDSGUIDEN
ÅBNINGSTIDER | SE BAGSIDEN

På genbrugsstationerne er der
i årtier røget en hel del affald i
containerne til Stort brændbart
og Småt brændbart. Nu ryger de
selv ud! Læs mere på side 13.
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Vi oplever et stort engagement
fra borgere, der vil være med til
at genbruge og genanvende mere.
Fx er mængden af direkte genbrug,
hvor tingene bruges igen, støt stigende. Det giver rigtig god mening
for både miljø og økonomi.
De flotte resultater for genbrug
og genanvendelse kan vi kun nå
ved en fælles indsats. Derfor siger
vi tusind tak for hjælpen.
I de kommende år er det målet
at genbruge og genanvende endnu
mere. I løbet af 2020 nedlægger vi
de to affaldstyper Stort brændbart
og Småt brændbart på genbrugs-

stationerne for at hjælpe dette mål
på vej. Der er også en ny affaldsplan på vej med en række initiativer
for at sikre et endnu bedre miljø.
Det kan du læse mere om inde i
denne guide.
Du kan være med til at begrænse affaldsmængden og gøre en
miljømæssig forskel gennem dine
indkøb. Fx ved 1) at købe ting, der
holder længe og kan repareres,
2) købe brugt, 3) bytte og
4) undgå produkter med
skadelige stoffer fx miljømærkede produkter.
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FOREBYGGELSE
www.brugmerespildmindre.dk

Vores affalds
pyramide viser
vejen til et bedre
miljø. Vi skal
forebygge, gen
bruge og genan
vende frem for
at afbrænde og
deponere.

GENBRUG

FARLIGT
AFFALD

GENANVENDELSE

FORBRÆNDING

Figuren viser udviklingen i
mængden af direkte genbrug på
genbrugsstationerne – ting, der
altså tages med hjem til fortsat
genbrug i stedet at blive kasseret.

DEPONI

DIREKTE GENBRUG

BESØGSTAL PÅ ALLE GENBRUGSSTATIONER
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Figuren viser udviklingen i
de årlige antal besøg på alle
Reno Djurs’ genbrugsstationer.
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PLAN FOR
FREMTIDEN
Det går rigtig godt med sortering og genbrug på
Djursland, men måske kan vi komme endnu længere

1.550
kg affald

Gennemsnitsfamilien
i en husstand på Djursland
producerer hvert år
1.550 kg affald.

Mere end 60 % af husholdnings
affaldet går til genbrug og genanvendelse.
Det er et godt resultat, der især
skyldes, at genbrugsstationerne på
Djursland er yderst populære og bruges flittigt med ca. 500.000 besøg
hvert år. 67 % af husholdnings
affaldet afleveres på genbrugsstationerne, hvor der er mere end 30
sorteringer. Det giver en høj grad af
genbrug og genanvendelse og sikrer, at farligt affald som maling og
kemikalier håndteres forsvarligt.

Men måske kan vi sammen gøre
det endnu bedre.
De to kommuner på Djursland
og Reno Djurs satte i 2019 gang
i arbejdet med at udforme en ny
fælles affaldsplan for fremtiden.
Startskuddet var en omfattende
idéfase, hvor borgere, virksomheder
og foreninger blev inviteret til at
komme med ideer og forslag. Rigtig
mange tog imod invitationen, og
på det grundlag arbejdes der frem
mod en ny affaldsplan i 2020 med
nye ambitiøse mål.
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DJURSLAND I TAL

80.400
indbyggere

38.500
husstande

SÅDAN INDSAMLES EN HUSSTANDS AFFALD

29% 2  % 2  %
Kuber
Husstandsindsamling

15.000
sommerhuse

74.000

ton affald/år fra husstande og sommerhuse

SÅDAN BEHANDLES EN HUSSTANDS AFFALD

33%

6  % < 1  %
Special
Deponering behandling

Øvrigt

67  %
Genbrugsstationer

Forbrænding me
energiudnytte d
lse

61  %
Genbrug og
genanvendelse
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FN´s verdensmål
FN har vedtaget 17 verdensmål for
bæredygtig udvikling – økonomisk,
socialt og miljømæssigt. Særligt
8 af verdensmålene er relevante
for affaldsplanen – disse 8 mål
kan vi bidrage særligt til.

MOD NYE MÅL
De to kommuner på Djursland og Reno Djurs
arbejder frem mod en ny fælles affaldsplan i 2020,
der inden vedtagelse sendes i offentlig høring
Planen skal sætte nye ambitiøse mål for affaldet på Djursland
for de kommende år. Der skal
derfor sættes mål om bl.a.
genbrugsstationer, henteordninger, afsætning og behandling

af affald, forsyningssikkerhed
samt økonomi.
I arbejdet indgår forslag og
synspunkter, der er indkommet
fra borgere og foreninger i idé
fasen. Samtidig er regeringen på
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vej med en ny national affaldsplan,
der sætter nye krav til kommunernes affaldsordninger.
Skal madaffald og emballager
af metal, glas og plast hentes i
nye skraldespande på den enkelte

adresse? Skal vi have flere skraldespande? Det er temaer, der optager mange borgere, og som også
tidligere har været genstand for
grundige overvejelser. Spørgsmål
om nye henteordninger og flere

skraldespande på adresserne vil
også blive behandlet i den nye
affaldsplan, herunder med de fordele og ulemper, der kan være ved
forskellige ordninger.
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FANTASTISK &
PROBLEMATISK
Håndtering og genanvendelse af plast
fra husholdninger er en stor udfordring
Plastik er et fantastisk materiale.
Det kan bruges til utallige formål
som fx hårde kloakrør, havemøbler,
bløde folier og emballager til alt
mellem himmel og jord.
Plastik er vandtæt, vindtæt,
hygiejnisk, konserverende og særdeles holdbart. Det kan sættes
sammen med andre typer plastik
eller materialer som metal, glas og
pap, der øger brugbarheden.
En miljømæssig hovedpine
Det er desværre også de samme
gode egenskaber ved brugen, der
gør plast til en af vores tids største
miljømæssige hovedpiner. Langt
det meste plast er særdeles holdbart og nedbrydes ikke i naturen.
Derfor er det så vigtigt, at plast

indsamles og ikke bliver henkastet
i naturen eller havene.
I dag ender en stor del af husholdningernes plastaffald i rest
affaldet. Det betyder, at plasten
energiudnyttes fuldt ud til el og
fjernvarme, hvor det erstatter
andre energikilder. Det betyder
også, at plasten omsættes helt, og
ikke ender i naturen eller i havene
rundt i Danmark eller andre steder.
Det er faktisk rigtig godt.
Men det betyder også, at der
ved forbrænding af plasten udledes
fossil CO2, og at plasten ikke genanvendes.
Kan plast genanvendes?
Meget plast kan godt genanvendes, og det kan være fornuf-

tigt at genanvende den del af
plasten, der kan genanvendes.
Genanvendelse af husholdningernes plast er dog forbundet med
nogle udfordringer.
Der er tusindvis af forskellige
typer plast sammensat kemisk forskelligt og med forskellige tilsætnings- og farvestoffer. Ofte indgår
plast i sammensatte produkter med
forskellige plast- eller materialetyper, der kan være limet eller svejset
sammen. Samtidig er emballageplast ofte forurenet af det produkt,
der emballeres fx fødevarer, kosmetik, medicin og kemikalier. Derfor
kan man ikke bare smelte det hele
om til nye produkter, ligesom
sorteringen af de mange typer er
vanskelig og omkostningstung.

De sammensatte plasttyper og dét, at store
dele af plasten fra husholdninger er forurenet,
gør genanvendelsen af plast vanskelig.

Selv om man samler al plast ind,
kan man ikke i dag sikre genanvendelse af det hele, hverken i
Danmark eller i udlandet.
Der arbejdes på bedre løsninger
De kommende år forventes en
udvikling mod, at emballager bliver
mere egnet til genanvendelse ved
fx kun at indeholde én type plast.
Samtidig forventes der også en
løbende teknologisk udvikling

af sorterings- og
behandlingsanlæg,
der kan føre til
en både højere og
bedre genanvendelse af plast. Reno
Djurs deltager aktivt i
samarbejde med andre
kommuner og virksomheder for at understøtte
denne udvikling.
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SPØRG LØS
Hvor skal glasbordet, gummistøvlerne,
badedyret og keramiklampen hen?
Hvad sker der med affaldet?
Disse og mange andre spørgsmål
står vores pladsmænd klar til
at besvare og tale med dig om.
Pladsmændene er der for at vejlede
og give dig en god oplevelse på
genbrugsstationen.

Med faglig viden og et smil på
læben er de klar med rådgivning,
når du afleverer affald eller over
vejer, om du kan Gi’ det videre.
Brug din makker – sammen er I
et effektivt sorteringsteam!

Husk at
✔ | Pladsmandens anvisninger skal følges
✔ | Du maksimalt må aflevere 50 kg farligt affald årligt
✔ | Der ingen adgang er for køretøjer over 3.500 kg
✔ | Affaldet skal være emballeret i klare sække,

så affaldet er synligt for pladsmanden.
Dagrenovation

✔ | Vær opmærksom på, at du ikke må aflevere

dagrenovation (restaffald) på genbrugsstationen.
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Pladsmandens job er at sikre, at affald
og genbrug havner de rigtige steder, og
ikke mindst at det er en god oplevelse
at bruge genbrugsstationerne.

Tre typer affald
pladsmanden
ofte bliver spurgt
til råds om:
Oppustelige badedyr og
badebassiner skal i direkte
genbrug. Hvis de er defekte,
skal de i containeren til Deponi.
Gummistøvler skal
i containeren til Deponi.

Krystalglas og ildfaste
glasfade skal i direkte
genbrug. Hvis de er defekte,
skal de i containeren til Deponi.
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4 mio.
kg Stort og Småt
brændbart om året

Hvert år ender ca. 4.000
ton svarende til 4 mio. kg i
containerne til Stort og Småt
brændbart på genbrugssta
tionerne. Undersøgelser viser.
at en stor del kan genbruges
eller genanvendes.
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En hurtig gennemgang af en tilfældig container med Småt brændbart tydeliggør
behovet for at gøre op med de brændbare fraktioner. På fliserne ligger genstande,
der er fisket op af containeren. De er fejlsorterede – og kan enten genbruges,
genanvendes eller kræver anden behandling.

FARVEL TIL
BRÆNDBART
Småt brændbart og Stort brændbart affald udfases
på genbrugsstationerne i løbet af 2020 og erstattes
af: ’Rest efter sortering’ og ’Polstrede møbler’.
Det meste af det affald, der ender i
Stort brændbart og Småt brændbart
i dag, kan brænde. Men undersøgelser viser, at mere end halvdelen
faktisk kan genbruges eller genanvendes, hvilket er bedre for miljøet.
Genbrug og genanvendelse kræver
dog korrekt sortering fra start.
Derfor siger vi nu farvel og tak for
mange års tro tjeneste til Stort og

Småt brændbart. Vi fokuserer på
endnu bedre sortering, og håber på
din hjælp til at få det til at lykkes.
Du vil stadig kunne aflevere
affald, der ikke i dag kan genanvendes. Det er fx i den nye container
til ’Rest efter sortering’. Husk, at
du altid kan spørge pladsmanden,
hvis du er i tvivl – han vejleder dig
meget gerne.
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FARLIGT AFFALD
Farligt affald kræver specialbehandling, da det kan
være særdeles skadeligt for mennesker og natur
Du skal altid aflevere farligt affald til
pladsmanden i tydeligt mærket og
lukket emballage. Har du ikke længere originalemballagen, bedes du
sætte en mærkat på den nye emballage eller skrive direkte på den.
SIKKER HÅNDTERING
På genbrugsstationen sorteres
affaldet i forskellige kategorier og
opbevares i særlige tønder, som
også benyttes, når det køres videre
til miljøgodkendte behandlingsanlæg. Noget farligt affald kan genanvendes – fx motorolie, lysstofrør
og batterier. Resten deponeres
eller brændes på særlige anlæg.
SKRAPPE RENGØRINGSMIDLER
Mange af de rengøringsmidler, vi
bruger i dagligdagen, indeholder
miljø- eller sundhedsskadelige
stoffer, som gør dem til farligt

affald. Det er typisk markeret med
røde og hvide faresymboler.
ISOLERING
Lette isoleringsprodukter skal
du lægge i klare sække, inden du
afleverer det på genbrugsstationen, så det ikke blæser ud af containerne.
ASKE FRA BRÆNDEOVNE
Aske må kun afleveres i
emballeret form (til deponering).
Asken skal være uden gløder.
ASBESTPLADER
Knuste asbestplader kan afgive
farlige asbestfibre til luften.
Derfor skal du stable pladerne på
genbrugsstationen. Knuste plader
og stumper under 30 x 30 cm skal
indpakkes i tæt, klar pose/sæk før
aflevering.

260.000
kg farligt affald hvert år

Hvert år modtages ca. 260.000 kg farligt
affald i form af fx maling, kemikalier
og batterier på genbrugsstationerne.
Her bliver det sorteret og håndteret
sikkert og miljømæssigt forsvarligt.

Max.-størrelse på emballage
for farligt affald:
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Der er en øvre grænse for, hvor store emballager med
farligt affald, du må aflevere på genbrugsstationen:
• Maling: Max. 30 liter
• Øvrigt farligt affald (også brændbare væsker): Max. 5 liter.
Har du større emballager med farligt affald, bedes du kontakte
Reno Djurs for rådgivning om håndtering og bortskaffelse.
Du må aflevere op til 50 kg farligt affald om året.

Farligt
affald
er fx:
• Kemikalier
• Motorolie
• Brun sæbe
• Medicinrester
• Maling og
malingsfjerner
• Spraymaling
• Lim og fugemasse
• Terpentin
• Deodorantspray
• Hårlak
• Batterier
• Lysstofrør
• Kviksølvtermometre
• Klorin.
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SORTERING
67 % af husholdningernes affald
afleveres på genbrugsstationerne
SÅDAN BEHANDLES AFFALD FRA GENBRUGSSTATIONEN
(51.000 TON FRA HUSHOLDNINGERNE I 2018)

13%
Forbrænding me
energiudnytte d
lse

10%
Deponering

77%
Genanvendelse
specialbehand og
ling
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Energi/sortering

Genanvendelse
AKKUMULATORER

JERN OG METAL
Cykler, rør, plader,
trådnet og rene
konservesdåser m.m.

ELEKTRONIKAFFALD
	Fjernsyn, computerskærme,
radioer, computere,
telefoner og printere.

PAPIR OG PAP
Aviser, ugeblade, reklamer og
	kopipapir, samt pap og bøger. Ikke
plastbelagt eller tilsmudset papir.

FARLIGT AFFALD
	Olie, kemikalier, sprøjtegifte,
malingrester, batterier, 
lysstofrør og lavenergipærer.

	
STORE HUSHOLDNINGS		
APPARATER
	Hårde hvidevarer (kølemøbler,
vaskemaskiner m.m.).

	FLASKER OG
EMBALLAGEGLAS
Kun rengjorte flasker
og emballageglas m.m.

TRYKFLASKER
Gasflasker, pulverslukkere
og lignende.

GENBRUG
	Indbo, møbler, nips, service.
Havefliser og byggematerialer.
Effekter skal være brugbare.

TØJ OG TEKSTILER
Skal være rent og tørt
(til genbrug).

REST EFTER SORTERING
	Sammensatte materialer (fx VHSbånd, ringbind, linoleumsgulve), stærkt
beskidte og tilsølede materialer. Tagpap,
Troldtekt, flamingo, og linoleum.
POLSTREDE MØBLER OG RENT TRÆ
	Sofaer, stole (polstrede), madrasser,
tæpper. Køkkenskabe, fodlister,
trægulve og paneler.

Deponering
	ASBEST
	Stables forsigtigt. Støvende emner
og emner under 30 x 30 cm skal
emballeres i klar plast.
DEPONI
Kun affald, som ikke
kan genanvendes
eller forbrændes.
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GI’ DET VIDERE
At Gi’ det videre skal være en god oplevelse for alle.
Derfor optimerer Reno Djurs løbende genbrugs
stationerne, så de bedre kan håndtere den øgede trafik.
Specielt er interessen for at
genbruge byggematerialer stor.
Og det er glædeligt, for der er en
stor miljøgevinst i at udnytte
materialerne til det yderste.
Skifter du fx dine betonfliser i
indkørslen – og de gamle fliser
ikke er ødelagte – så kan du med
fordel Gi’ dem videre. Der er helt sikkert en anden, der kan bruge dem
til at anlægge en terrasse, et gulv i
et haveskur eller en sti i sin have.

Hvis fliserne derimod smides
ud som byggeaffald – selvom de
er fuldt funktionelle – så udnytter
vi ikke flisernes fulde levetid og
potentiale. I stedet skal der både
bruges energi og ressourcer på at
knuse dem til genanvendelse og til
at producere nye fliser. Det belaster
både miljø og klima unødigt.
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8

ton CO2
For hver 50 m2
betonfliser, der
genbruges direkte,
sparer vi miljøet for
næsten 8 ton CO2
KILDE | VIDENSKAB.DK
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GI’ DET
VIDERE I
METERMÅL

Der er sat hylder op til
direkte genbrug af stolper og
brædder på alle genbrugs
stationerne undtaget Knebel
Genbrugsstation, der står
overfor en større ombygning.

Nu kan brugte stolper, brædder og lægter komme
på rette hylde og få endnu længere levetid, hvis de
genbruges til fx hønsehus eller kompostbeholder
Masser af brugte træstolper, brædder, lægter og andet brugt tømmer
havner i containeren til Rent træ,
hvor det knuses og forarbejdes til
spånplader.
Men ofte fejler træet intet og er
fuldt ud anvendeligt til endnu et
byggeprojekt. Derfor bør du overveje at Gi’ det videre, i stedet for
at kassere det som Rent træ.

På alle genbrugsstationerne er der
opsat hylder mellem Gi’ det viderecontainerne, så brædder, stolper og
lægter over 1 meters længde kan
afleveres – og måske gøre lykke hos
en kommende hønsehusejer.
Lad dig ikke forvirre, hvis der ikke
er noget træ på hylderne, når du
afleverer dine brædder – det er blot
fordi de går som varmt brød!
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STOF I KREDSLØB
Vi tager bomuld, hør og uld – alle de naturlige stoffer. Men vi kan også
blive helt høje af kunstige stoffer som fx polyester, viscose og elastan
Tekstiler – uanset hvor slidte de er
– kan nemlig enten genbruges af
andre eller genanvendes til fx klude
og tæpper eller til nye tekstiler.
Aflever derfor gerne dit gamle tøj
og andre tekstiler som dynebetræk,

håndklæder og duge i containeren
til tøj, tekstiler og sko. Husk, at det
skal være rent og tørt.
Vi sender tøjet/tekstilerne til
genbrug og genanvendelse uden
for Danmark.

Smid bare tøjet …
… altså i vores container til Tøj,
tekstiler og sko, og ikke i skralde
spanden. Husk, at det skal være
rent og tørt, og bind gerne sæk
ken med knude eller snor.
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280.000
kg tøj og tekstiler/år

Hvert år modtages ca. 280.000 kg
tøj og tekstiler, der sendes til
genbrug og genanvendelse
fra genbrugsstationerne.
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KUBER TIL
GLAS & METAL
Sæt flasker og dåser i omløb.
Tøm og skyl, inden du
sender til genanvendelse
På Anholt er der opstillet flaskekuber i byen og ved havnen, hvor
det er muligt at aflevere flasker,
glas samt tomme konserves-, ølog sodavandsdåser.
Keramisk stentøj, hærdet glas,
spejlglas og lignende må ikke puttes i kuberne, men skal afleveres
på genbrugsstationen.
Genanvendelse af flasker, glas
og dåser er en miljømæssig fordel, da der spares ressourcer og
energi. Dermed reduceres udledningen af CO2 i forhold til at bruge
nye råmaterialer.

Ja tak til mindre metalgenstande, fx en pincet.

Ja tak til renskyllede konservesdåser.

Ja tak til tomme og skyllede
emballageglas (med eller uden låg)
samt vin- og glasflasker.

Ja tak til tomme øl- og sodavandsdåser.
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Du kan få affaldsbeholdere i
den størrelse, der lige passer
til husstandens behov – fra
140-600 liter. Se målene på
beholderne på renodjurs.dk

GEBYRER
Beholdere til restaffald
Beholderne findes i flere forskellige
størrelser, og du kan frit vælge
imellem 140, 240, 400 eller 600
liter. Se priserne på side 27.

Papirbeholdere bliver tømt én
gang hver 4. uge. Papirbeholderen
(op til 240 liter pr. husstand) og
tømningen er betalt over private
husstandes grundgebyr.

Ekstrasæk
Hvis du i en periode har mere
affald end normalt, kan du købe en
ekstrasæk hos Anholt Vognmands
forretning eller på genbrugsstationen. Ekstrasækkene koster
20 kr. pr. stk., og du fylder blot
sækken, snører den til og stiller
den ved siden af beholderen. Så
tager skraldemanden sækken med
næste gang, der hentes affald.

Få en gratis kompostbeholder
Private husstande kan gratis få en
kompostbeholder til den grønne del
af køkkenaffaldet stillet til rådighed. Sammen med kompostbeholderen følger en 7-liters spand til
køkkenet. Læs mere om kompost
på renodjurs.dk

Beholdere til papir og pap
Private husstande kan vælge mellem en beholder på 140 liter eller
240 liter til papir og pap.
Alternativt kan man vælge en
minicontainer på 600 liter, fx hvis
flere husstande ønsker at etablere
en fælles opsamlingsplads.

Bor du til leje?
Bor du til leje, er det normalt din
udlejer, der fastsætter ordningen
for ejendommen.
Priser
Det årlige renovationsgebyr består
af et fast grundgebyr og et individuelt forbrugsgebyr. Priserne er
ændret i forhold til 2019.
Renovationsgebyret opkræves
af Reno Djurs i to rater i 2020.

Fast grundgebyr for helårsboliger og sommerhuse
(kr. i 2020 inkl. moms)

Grundgebyret dækker:
Genbrugsstationer
Kuber til papir og flasker
Administration og information
Husstandsindsamling af papir og pap
Kompostbeholderordning
Investeringsbidrag
Grundgebyr

Helårsboliger

Sommerhuse

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔

1.408

1.117
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Sådan bruger du ’Min side’
På renodjurs.dk kan du ved at indtaste din adresse under
’Min side’ kontakte os, hvis du oplever problemer med din
affaldsordning. Her kan du også se tømningsdage, ændre
din tømningsordning, bestille en anden beholdertype og
til- og afmelde dig vores varslingstjeneste på sms eller mail.

Priser for helårsboliger (kr. i 2020 inkl. moms)
Beholdertype

Tømningshyppighed

140 liter spand
140 liter spand
240 liter spand
240 liter spand
400 liter minicont.
400 liter minicont.
600 liter minicont.
600 liter minicont.

14-dages tømning
Ugetømning
14-dages tømning
Ugetømning
14-dages tømning
Ugetømning
14-dages tømning
Ugetømning

Forbrugsgebyr
for restaffald

Grundgebyr

Samlet
årligt gebyr

778
1.556
912
1.824
1.330
2.660
1.338
2.675

1.408
1.408
1.408
1.408
1.408
1.408
1.408
1.408

2.186
2.964
2.320
3.232
2.738
4.068
2.746
4.083

958
1.123
1.637
1.646

1.117
1.117
1.117
1.117

2.075
2.240
2.754
2.763

Priser for sommerhuse (kr. i 2020 inkl. moms)
140 liter spand
240 liter spand
400 liter minicont.
600 liter minicont.
Sommer | Ugetømning

Vinter | Månedstømning
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6

Blandingsforbud

liters poser max.

Det er meget afgørende, at
de tre typer affald holdes
skarpt adskilt. De må ikke
blandes i samme pose.

Poserne – fx klare
fryseposer – må ikke
kunne rumme mere
end seks liter.

Du kan spare turen til
genbrugstationen, når
du skal skille dig af med
småt elektronik, små
batterier og sparepærer

PÅ LÅGET… I
Det er vigtigt for miljøet, at batterier, elektronik og sparepærer bliver
håndteret korrekt. Vi kan se, at
mange er glade for den nye lågordning, men vi kan blive endnu bedre.
Mind gerne hinanden om det i
hjemmet – og lav evt. plads i et

køkkenskab eller en tom skotøjsæske til de tre poser, så det både
er nemt løbende at sortere de små
genstande og sætte en fyldt pose
ud på låget af affaldsbeholderen.
Sidste år indsamlede vi 18.480 kg
i pose-på-låg-ordningen.

ug il e
Br et t mer
låg nu
d
en

v

HVER SIN POSE
Småt elektronik

Små batterier

Sparepærer

Acetone
Asbestplader
Autobatterier
Aviser
Batterier, alle typer* (ej autobatterier)
Beton og tegl
Bildæk
Bleer
Blomster
Blykraver fra vinflasker
Blød emballageplast
Blød PVC
Brød
Bøger
Bølgepap
Cd-afspiller
Elektronik
Elektronik (småt)*
Elledninger
Energisparepærer*
Emballageglas (skyllede)
Fisk
Fjernsyn
Flamingokasser
Flasker
Fortynder
Frugt og grønt
Gødningsmidler
Haveaffald
Isolering

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Genbrugsstationen

Glaskuber

Papirkuber

Pose-på-låg-ordning

Beholder til restaffald

Papir- og papbeholder

AFFALDETS
ABC

Kompostbeholder
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•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Jern og metal
Juicekartoner
Juletræer
Kaffegrums
Klinker, glaserede
Konservesdåser (rengjorte)
Kødbakker
Køleskabe og frysere samt komfurer
Legetøj med batterier
Lysstofrør
Madrasser
Madrester
Mobiltelefoner*
Motorolie
Mælkekartoner
Møbler af træ
Persienner, plast
Porcelæn
PVC-rør
Reklamer
Skorstene (foringer)
Sparepærer*
Spejlglas
Terpentin
Trykimprægneret træ
Tæpper, uld og kunststof
Ukrudtsmidler
Videoer
Æggeskaller
Øl- og sodavandsdåser

Genbrugsstationen

Glaskuber

Papirkuber

Pose-på-låg-ordning

Beholder til restaffald

Papir- og papbeholder

Kompostbeholder
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•

•
•
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•
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•
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•
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•

•
•

•
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•
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ÅBNINGSTIDER | GENBRUGSSTATIONEN
Anholt Genbrugsstation
Gennem Landet 78A, 8592 Anholt

Onsdag
kl. 10-14

Reno Djurs har siden 1996 været Djurslandkommunernes 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

Søn- og helligdage
lukket

Lukket 1. januar, 2. påskedag,
2. pinsedag, 24., 25., 26. og 31. dec.

KONTAKT
RENO DJURS I/S
NYMANDSVEJ 11
8444 BALLE
TELEFON 87 59 77 77
RENODJURS@RENODJURS.DK
TELEFONTID
MANDAG-TORSDAG KL. 8.00-15.00
FREDAG KL. 8.00-14.00

N
VA

EM ÆRK

E

T

S

Affald indsamles af:
Anholt Vognmandsforretning ApS
Telefon 86 31 90 04

Lørdag
kl. 10-14

Miljømærket tryksag
5041 0546
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