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Når du afleverer affald til energiudnyttelse  
(forbrænding) til Renosyd/Norgesvej skal du vide:

1)  Er affaldet sorteret korrekt til forbrænding?

2)  Er du indsamler eller transportør? Og hvor kommer affaldet fra?

Desuden skal du: 

3)  Betale for affaldsbehandlingen iflg. gældende prisliste, som du   
 finder på www.renosyd.dk.

4)  Følge Renosyds regler for anvisninger og sikkerhed.



1a. Forbrændingsegnet affald til energiudnyttelse 
    - småt brændbart 
Fraktionen omfatter affald, som IKKE er genanvendeligt, IKKE er deponeringsegnet, IKKE 
er farligt, og som IKKE kræver anden særskilt behandling. 
Dog accepteres mindre ikke-brændbare dele på sammensatte produkter. 

Enkelte dele må have en størrelse på max 100 x 50 x 50 cm - kompakte/massive dele dog  
max 100 x 20 x 20 cm. 
 
Affald i lange baner, f.eks. tæpper og plasticstrimler, skal være klippet i længder på  
max 100 cm. Eller vejes ind under reglerne for stort brændbart.

Af bl.a. sikkerhedsmæssige grunde må affald til forbrænding IKKE indeholde væsentlige 
mængder af meget støvende affald.

Vi henviser iøvrigt til de sikkerhedskrav, og forholdsregler, der er beskrevet senere her i  
folderen. “Aflæsning af forbrændingsegnet affald” fås også særskilt, samt på tysk, polsk 
og rumænsk på vores hjemmeside på www.renosyd.dk og i kundeservice.  

1b. Forbrændingsegnet affald til neddeling 
     - stort brændbart 
Fraktionen omfatter samme type affald  »Forbrændingsegnet affald - småt brændbart« 
dog må de enkelte dele have en størrelse på max 400 x 200 x 50 cm.

Bemærk! Behandlingen af affald er stadig under udvikling, og der vil løbende ske ændringer 
i modtagekravene. 
Følg med på Renosyds hjemmeside på www.renosyd.dk.  

1c. Dagrenovation
Rest-/husholdningaffald og restaffaldslignende affald modtages KUN via  
indsamlingsordningerne iflg. Renosyds regulativer eller via særskilte aftaler med Renosyd.

1d. Stikprøvekontrol
Renosyd gennemfører løbende stikprøvekontroller af det forbrændingsegnede affald, der 
ankommer til anlægget. Personalet kan til enhver tid anvise et læs affald til kontrol. 



2. Ansvar og forpligtelser  
    for indsamler og transportør
Både affaldsproducenter, transportører og indsamlere skal til enhver tid efterleve  
kravene i gældende regulativer. 
 
Affaldsproducenter:
-  er kilden til affaldet og er overordnet ansvarlige for korrekt sortering af affaldet. 

Transportøren:
- skal være registreret som godkendt affaldstransportør i Affaldsregistret. 

- er ansvarlig for at holde affaldsproducenten orienteret om Renosyds modtagekrav  
 for affald til forbrænding. 

- skal angive affaldets oprindelsessted og i tvivlstilfælde kunne dokumentere det,  
 såfremt Renosyd kræver det. 

- skal oplyse, om det er stort eller småt brændbart.  

Indsamlere:
- er godkendt i Affaldsregistret til at kunne overtage virksomheders ansvar for  
 behandling af deres affald.
 
 
 

3. Betaling og gebyr
• Behandling af affald sker efter kontant betaling eller efter faktura. 

• Overholder sorteringen af affaldet ikke de gældende regler, pålægger Renosyd et 
gebyr i henhold til gældende takster. 

Ved grov fejlsortering må der endvidere påregnes et tillægsgebyr, ligesom evt.  
sortering og oprydning sker på transportørens regning. 
 
 
 
 
 
 



 

4. Overordnede sikkerhedsregler
• Det er IKKE tilladt at håndaflæsse i aflæsningshallen. I stedet henviser vi til lugen ved 

siden af aflæsningshallen mod brovægten. 

• Rygning er IKKE tilladt på hele Renosyds område. 

• Ved uheld/brand skal du kontakte kontrolrummet. Skabet med brandslukningsudstyr er 
på aflæsningshallens vestside mod brovægten. 

• Det er Renosyds personale, der afgør, om et læs affald overholder de gældende regler og 
dermed, hvorvidt det pågældende læs kan modtages eller ej.  

• Overtrædelse af sikkerhedskrav og forholdsregler vil medføre bortvisning fra Renosyds 
område.  Anvisninger af Rensoyds personale skal overholdes. 

• Det er ikke tilladt at vaske eller skylle biler eller containere i aflæsningshallen eller andre 
steder på Norgesvej 13.



AFLÆSNING AF 
FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD

Bommene er der for chaufførens sikkerheds skyld - for yderligere info spørg i kundeservice
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1. Vælg først den rigtige port.  
Er porten optaget, skal du vente til den rigtige port er ledig. 

Der skal bæres reflekstøj/vest under aflæsning!

2. Bak ind i hallen og stop før den 
gule stribe.

3. Åben de to bomme.  

4.  Bak ind til kanten og læs af. 5. Efter aflæsning køres frem, og 
bommene lukkes.

6. Først herefter benyttes kost og 
skovl til rengøring.

7. Husk færdsel bag den gule stribe kun 
er tilladt, når bommene er lukkede!



RENOSYDS ANLÆG 
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