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Sådan bliver I  
bedre til at sortere  
virksomhedens  
affald

Danmark uden affald



2 3

Danmark uden affald er et Danmark,  
hvor vi genanvender mere. Vi er blevet  
bedre til at sortere vores affald i hjemmet,  
og nu skal vi tage de gode vaner med på 
arbejde – det er ikke så svært, når man  
først får det lært. 
 
Hvis vi skal sortere mere på arbejdet, er det  
vigtigt, at vi gør det i fællesskab. Det er aldrig  
nemt at starte et nyt projekt, som kan påvirke  
virksomhedens processer og medarbejdernes 
hverdag. 

Denne folder skal gøre det nemmere for jeres  
virksomhed at sortere affald. På de næste sider 
finder I gode råd til, hvordan I kommer i gang  
med at sortere mere, samt inspiration og 
fortællinger fra andre virksomheder om  
deres erfaringer.
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6 gode råd  
om affaldssortering 
på arbejdspladsen 

Danmark har et ønske om, at der  
skal sorteres mere affald både  
derhjemme og på arbejdspladsen,  
så mest muligt kan genanvendes.  
Her er gode råd til, hvordan I bliver 
bedre til at sortere virksomhedens 
affald.  
 
Før I går i gang: Læs jeres kommunes  
affaldsregulativ for virksomheder på  
www.borger.dk, spørg en affaldsindsamler  
eller hos kommunen, hvis I er i tvivl, og  
hør eventuelt, om de kan vejlede jer.

Råd 1  
Lav et  
affaldstjek

Det vigtigste for at komme i gang er at få overblik 
over, hvilke typer affald virksomheden har, fx pap, 
plast og madaffald, og hvor meget I har af hver  
affaldstype. Så har I mulighed for at indrette jer med 
beholdere/affaldscontainere til hver affaldstype.  
Derefter skal I have en aftale med en indsamler  
eller en transportør om at hente affaldet. 

•    Find ud af, hvilke typer affald, I har i  
virksomheden, som I kan sortere fra  
til genanvendelse. 

•    Stil beholdere frem til de forskellige 
slags affald for at se, hvor store mængder 
der er af hver slags.   

•    Undersøg, om der gælder særlige  
affaldsregler for jeres type virksomhed. 

 
•    Sæt jer ind i, hvordan de enkelte  

affaldstyper sorteres. Spørg affalds
indsamleren eller kommunen. 

•    Find ud af, hvem i virksomheden der 
håndterer affaldet (fx rengøringen). 
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Råd 2  
Start med det  
samme 

Råd 3  
Få andre  
med   

•    Gå først i gang med de affaldstyper, der 
er nemmest at sortere til genanvendelse, 
så I hurtigt får erfaringer med sortering  
i praksis.   

•    Sortér affaldet, allerede når I smider  
det ud. 

•    Lav en aftale med en indsamler  
eller et modtageanlæg.

 

•    Sørg for, at alle i virksomheden kender 
reglerne og de praktiske foranstaltninger. 

•    Sørg for, at alle kender fordelene ved at 
sortere virksomhedens affald.  

•    Som ildsjæl kan man gøre en stor forskel 
ved at påvirke både kolleger og ledere  
– entusiasme kan flytte bjerge!  

•    Lederne har ansvaret for, at  
virksomheden gør en indsats. 

 
 

Det handler om at indarbejde nye vaner, og den 
bedste måde at få erfaringer på er ved at affalds
sortere dagligt. Det giver jer hurtigt en idé om, 
hvilke udfordringer der er, og hvordan I bliver bedre. 

Spørg, om nabovirksomheden vil være med på en 
fælles ordning med fx fælles containere og/eller 
fælles afhentning. Det kan være en gevinst både 
praktisk og økonomisk.  

Måske vil jeres udlejer være med til at beslutte, 
hvor containerne skal stå, og svare på spørgsmål 
om særlige krav. I kan også få starthjælp hos 
indsamleren eller modtageanlægget, som kan 
forklare, hvor mange affaldstyper I kan og skal 
sortere i, og hvordan afhentningen fungerer i 
praksis. 

Når virksomheden skal af med det genanvendelige 
erhvervsaffald, kan den benytte et modtageanlæg 
og en affaldsindsamler, der er registreret i affalds
registeret.

Skal projektet blive en succes, er det vigtigt, at  
alle medarbejdere og ledere kender fordelene  
ved at sortere virksomhedens affald, fx de miljø 
mæssige og økonomiske. Lederne sørger for, at  
alle kender reglerne på området, medarbejdere  
kan tage ejerskab og sætte projektet på  
dagsordenen.  
 
Når I har indarbejdet de nye vaner, bliver det  
nemmere at forklare kolleger og andre, at det  
både er nødvendigt og en god idé at sortere  
affald på arbejdspladsen. 
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Råd 4 
Gør det nemt 

Råd 5  
Sortér både  
stort og småt    

•    Placér beholderne der, hvor affaldet  
typisk opstår (fx papircontainer ved  
siden af kopimaskinen).  

•    Sørg for tydelig skiltning af, hvor hvilke 
typer affald skal hen.

 
 

•    Små mængder er ingen undskyldning  
for ikke at sortere til genanvendelse.  

•    Tilmeld jer evt. genbrugspladsen og  
brug den, hvis I har små mængder.

 
•    Skil sammensatte emner ad i  

forskellige typer affald. 

Alle virksomheder skal sortere affald, men ingen 
virksomheder er ens. Derfor er det vigtigt, I skaber 
en løsning, som passer til netop jeres virksomhed.  
 
Når I hænger skilte op med henvisninger til de  
forskellige typer affald, ved alle, hvor hver type  
skal hen, så misforståelser undgås.  
 
Et fast system gør sortering til en vane, som alle  
kan lære. Måske kan I have mobile stativer til 
flasker eller plast, som kan flyttes rundt og gøres 
tilgængelige for alle. I kan også undersøge, om 
nabovirksomheden for eksempel har en pap 
presser, I kan låne, så I sparer plads. 

Det er vigtigt at sortere affaldet i typer, fx kan  
emballage indeholde både pap og plast. Selvom 
I kun har ganske små mængder af en type, er det 
stadig vigtigt at sortere. I kan evt. aflevere affaldet 
på genbrugspladsen (mod betaling), hvis det  
ikke kan svare sig økonomisk at få afhentet en 
bestemt type affald. 
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Råd 6 
Søg råd, hvis der  
opstår tvivl  

•    Undgå fejlsorteringer af hensyn til  
miljøet og fordi, det kan koste ekstra. 

•    Afliv misforståelser og undgå,  
at de gentager sig. 

 

Det er vigtigt at være omhyggelig og sortere i  
de rigtige affaldstyper. I kan undgå fejlsorteringer 
ved at dele erfaringer med hinanden og få råd  
fra ledelsen, ildsjæle eller fagpersoner. 

Mange indsamlere og kommuner har en sorterings
vejledning, som I kan sætte op der, hvor I sorterer 
affaldet. 

Hvad  
gør andre 
virksomheder 
med deres  
affald?
Affaldssortering på arbejdspladsen  
kan håndteres på mange måder.  
På de næste sider finder I inspiration  
fra vidt forskellige virksomheder.  
 
I kan læse interviewene i deres fulde  
længde og finde flere cases på:  
  
mst.dk/kendditaffald
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“Det handler om  
at tænke i smarte  
løsninger”
– Vores tilgang har været, at det er sjovere at bruge 
pengene på medarbejdere end på renovation.  
Og jo flere typer, du kan dele affaldet op i, jo  
billigere er det for dig. 

Vi har tydelig markering med piktogrammer på alle 
containere. Og vi har en intern sorteringspjece, så 
alle ved, hvad der skal hvorhen. Vi får afhentet alt 
affald af en transportør, som vi også lejer det meste 
materiel af.
 
Den vigtigste aktie er medarbejderne og deres 
holdning. Det nytter ikke at bede folk om at  
sortere, hvis de ikke har de rigtige containere  
eller containere nok.
 
 
 
Læs hele interviewet med business controller 
Jimmi Lundsgaard, og se flere cases på  
mst.dk/kendditaffald

“Sortering af  
emballageaffald  
sat i system” 
– Vi er en stor virksomhed med meget emballage. 
Stigende priser på pap og plast gør det attraktivt  
at gøre en ekstra indsats, så jo mere, vi kan sortere, 
jo bedre. Også for miljøets skyld.

Vi har et ansvar for at komme af med affaldet på 
en god måde. Pappet bliver presset sammen, og 
senere henter affaldstransportøren det. Plast  
sorteres og bliver herefter bundtet eller pakket i 
et bur og senere hentet af en renovatør, hvor det 
bliver vejet og afregnet. 

I en stor virksomhed som vores har butikscheferne 
et ansvar for, at nye medarbejdere bliver instrueret 
i, hvordan det gøres korrekt. Vi gør kontinuerligt 
opmærksom på, hvordan sorteringen skal foregå. 
Men fra tid til anden skal man have en opfriskning 
på området.  

Læs hele interviewet med miljøchef Signe Frese,  
og se flere cases på mst.dk/kendditaffald

Coop har over 1.200 danske butikker,  
bl.a. Irmakæden, med mellem 12 og  
200 medarbejdere i hver.

Silvan har 40 forretninger i Danmark  
med 12-15 ansatte i de mindste afdelinger og 40-50 
i de største. 
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“Pappresseren  
var startskuddet”
– Vi har altid sorteret affald, men særligt fokus fik vi 
for syv år siden, hvor vi fik vores første pappresser. 
Vi begyndte at tænke affaldssortering ud fra et 
økonomisk perspektiv. Nu får vi så god betaling for 
pap, at det alene næsten kan betale hele den årlige 
drift af anlægget.

Når vi fx har fyldt varer op i butikken, bliver vores 
pap og plast sorteret hver for sig og dereft
er presset i vores anlæg. Organisk affald har vi 
containere til, og Dansk Flaskegenbrug og Dansk 
Retursystem henter vores genbrugsglas og pant
flasker på ugentlig basis.  

Vi afholder mange møder med medarbejderne 
om affaldssortering. Vi har også fået skilte på vores 
containere og anlæg, hvor det tydeligt står, hvad 
der skal hvorhen”.
 

Læs hele interviewet med købmand Christian  
Wenzzel, og se flere cases på mst.dk/kendditaffald

“Affaldssortering  
er en borgerpligt”
– At sortere affald er en borgerpligt, og hos os er 
det blevet noget, man gør per automatik, fordi vi fra 
virksomhedens start har tænkt meget i, at der skal 
sorteres.  

Når man har en restaurant, der ligger på vandet, 
må man indrette sig efter det. Vi har molokker (red. 
nedgravede beholdere) til madaffald, papir og flasker, 
som tømmes af en renovatør. Og så finsorterer vi alt 
andet, bl.a. pap, farligt affald og lyskilder og kører det 
på genbrugsstationen. 
 
Vi gentager og træner med personalet, hvordan det 
skal gøres, så der ikke opstår misforståelser. På den 
måde bliver det også noget, som når længere ud end 
virksomhedens område, så de ansatte tager de gode 
vaner med sig hjem”.
 

Læs hele interviewet med restauratør Carsten 
Jellesen, og se flere cases på mst.dk/kendditaffald

Min Købmand i Classensgade er  
en mindre dagligvarebutik i indre  
København med otte ansatte.

Restaurant Elbjørn er en tidligere  
isbryder, der nu fungerer som restaurant  
i Aalborg Havn med seks ansatte.



Henvendelser om kampagnen  
kan rettes til: 
 
Linda Bagge
Miljøstyrelsen, Jord og Affald
Direkte tlf. (+45) 72 54 41 56
E-mail: bagge@mst.dk
 

 

Danmark uden affald


