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DÆK

        Virksomheden skal altid sortere bildæk fra 

det øvrige affald – uanset mængden. Bildæk skal 

afl everes til genanvendelse.

 

Eksempler på dæk til genanvendelse

- Dæk fra personbiler

- Dæk fra lastbiler

- Dæk fra ladvogne

- Dæk fra traktorer

-  Dæk fra motorcykler

- Dæk fra registreringspligtige knallerter

Hvad må ikke afl everes til genanvendelse

- Dæk belagt med mos

- Dæk med sand og grus i den indvendige ring

Hvor skal affaldet afl everes?

Dæk er omfattet af en gebyrordning, hvilket 

betyder, at du ved køb af nye dæk samtidig har 

betalt for behandling af dækket, når det kasseres.

Dækbranchens Miljøfond har for at sikre genan-

vendelsen etableret en indsamlingsordning for 

dæk. 

Virksomheden skal afl evere dæk direkte til god-

kendte dækindsamlere eller behandlingsanlæg. 

Virksomheden kan få afhentet større mængder 

(mere end 50 stk. eller 1 ton) dæk af en godkendt 

dækindsamler.

Se listen over registrerede indsamlingsvirksomhe-

der og godkendte indsamlere på www.dmf-tyres.

dk.

Dæk kan også afl everes på genbrugspladser i 

Vestforbrændings opland, mod betaling. 

Du skal tilmelde virksomheden ”Adgang til gen-

brugsstationen” på www.tilmelding-genbrugssta-

tioner.dk. Her fi nder du også priser og nærmeste 

genbrugsstation. Herefter har virksomheden 

adgang med et køretøj på maks. 3.500 kg. samt 

en eventuel trailer. Pladspersonalet har altid ret til 

at afvise et læs af hensyn til kapacitet. 

Vær specielt opmærksom på!

Kasserede dæk må ikke være forurenede med 

sand, grus eller mos. Det forhindrer genanven-

delsen. Sørg derfor for at dækkene er rensede for 

sand, mos og lignende urenheder.

 

Lovgrundlag

Genanvendeligt affald, der er sorteret korrekt, er 

omfattet af reglerne i Affaldsbekendtgørelsen. 

Reglerne administreres af Miljøstyrelsen. 

Du fi nder link til Affaldsbekendtgørelsen på 

www.brondby.dk/erhvervsaffald.

Hvorfor skal dæk frasorteres?

Dæk (autogummi) udgør en vigtig ressource og 

bør derfor genanvendes. Nogle dæk kan genan-

vendes direkte igen i andre lande eller forsynes 

med et nyt gummilag og sendes tilbage i handlen. 

De fl este dæk knuses dog til gummipulver, som 

benyttes til gummimåtter, i asfalt, til isolering af 

vejbroer, fl iser til legepladser, forureningsbekæm-

pelse ved olieudslip osv.
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