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3 GRUNDE TIL AFFALDSSORTERING

KLIMA

Bliver vi bedre til at 
affaldssortere, bidrager vi til en 
højere genanvendelsesprocent. 
Det gør den forskel for klimaet, 
fordi:

• mere genanvendelse betyder 
mindre forbrænding

• mere genanvendelse er med 
til at mindske forbruget af 
naturens ressourcer.

Begge er med til at reducere 
CO2-udledning.  

RESSOURCER

Med korrekt sortering sikrer vi, 
at materialer bliver genanvendt 
og der spares på brugen af nye 
ressourcer. 

KRAV

Sortering af det 
husholdningslignende affald er et 
krav, som alle arbejdspladser er 
forpligtet til. 



BAGGRUND FOR LOVGIVNING

KLIMAPLAN FOR EN GRØN AFFALDSSEKTOR OG CIRKULÆR ØKONOMI

Vedtaget 16. juni 2020 / Opfølgende aftale 30. august 2022

Indsamling af offentlige og private virksomheders affald 
strømlines og øges samt der indføres krav om, at 

virksomheder sorterer husholdningslignende affald 
efter samme sorteringskriterier som husholdningerne

og efterlever de til enhver tid gældende miljøkrav.



HVAD SIGER LOVGIVNINGEN?

AFFALDSBEKENDTGØRELSEN §60 STK. 2

Affaldsproducerende virksomheder skal senest 31. december 2022 sortere deres 
husholdningslignende affald i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6, og mærke 
beholdere til indsamling af husholdningslignende affald med de relevante piktogrammer, som 
angivet i bilag 6.

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde indsamling af 
sorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse 
produceret af virksomheder, der producerer affald, 
som i art og mængde svarer til en husholdnings.
Dette har Næstved Kommune besluttet at gøre.

AFFALDSAKTØRBEKENDTGØRELSEN §10 STK. 1



Det er et krav, at virksomheder skal sortere husholdningslignende affald efter de samme 
sorteringskriterier som private husholdninger.

Men hvad er husstandslignende affald? 

Fra 1. juli 2023 vil tekstaffald ligeledes skulle sorteres efter samme kriterier. 

Det er typisk affald, der i sammensætningen minder om affald fra 
husholdninger. Der er tale om 9 typer affald:



Hvad med produktionsaffald? 

Der har været krav siden 2010, at virksomheder skal 
sortere deres produktionsaffald. 

Må husstandslignende affald blandes med 
produktionsaffald?

Produktions- og husholdningslignende affald må gerne 
blandes sammen i samme beholder/container, hvis 
materialet er det samme (for eksempel pap, metal, plast). 



SÅDAN KOMMER DIN 
VIRKSOMHED I GANG

AFFALDSTYPER

Det er individuelt, hvad en 
virksomhed har af affald. 
Start derfor med at 
undersøge, hvilke typer 
affald, der er i dit restaffald, 
og hvad der kan sorteres ud. 
De nye krav gælder ikke 
produktionsaffald.

Hvis der er affaldstyper, som 
virksomhed ikke har, skal 
disse selvfølgelig ikke indgå 
som en del af 
affaldsordningen på 
arbejdspladsen. 

MÆNGDE

Baseret på indholdet af dit 
restaffald, hvor meget materiel 
skal der så bruges? Har du brug 
for en beholder til glas eller har 
virksomheden højst et par 
syltetøjsglas om året.

Find en løsning, som passer bedst 
til din virksomheds behov. 

INDSAMLING OG INDRETNING

Der er ingen krav til 
sorteringsmateriel indendørs, 
men det er et krav, at der 
udsorteres overensstemmelse 
med sorteringskriterierne (de 10 
typer). 
Vælg derfor en løsning som 
passer til din arbejdsplads ud fra 
de behov du/I har.

Måske har du allerede nu en 
aftale med en affalds-transportør 
som tømme dit nuværende 
materiel og så bare skal have de 
nye affaldstyper koblet på. 

Du vil i dag for mulighed for at 
blive klogere på om du skal/kan 
bruge en privat og/eller 
kommunal ordning.



HVOR FINDER JEG INFORMATION?

Miljøstyrelsen har udarbejdet informationsmateriale til ledelse, medarbejdere og kollegaer på 
www.mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/de-ti-affaldsfraktioner/materialer-til-
arbejdspladser/

Her kan du blandt andet finde sorteringsvejledning tilpasset kontor, kantine og køkken samt en 
masse tips til sortering på arbejdspladsen. 

På Næstved Kommunes hjemmeside 
www.naestved-affald.dk/erhvervsaffald/ kan du læse mere om 
erhvervsaffald, lovgivning og krav til de nye sorteringskriterier. 



Kan man aflevere husstandslignende affald på genbrugspladsen?

Erhverv kan aflevere affald på genbrugspladsen mod betaling.

Det er muligt, at udfylde et kvitteringsskema, hvor man angiver affaldstyper 
og mængder, og efterfølgende får en kvittering på at affaldet er afleveret. 



55 %
2025

60 %
2030

65 %
2035

Ifølge bindende EU-målsætninger skal Danmark bl.a. øge genanvendelsen af 
husholdningslignende affald. Formålet er at genanvende mere affald og mindske 
mængden af affald til forbrænding. 

MERE GENANVENDELSE


