
Affalds-
sortering



Hvorfor er affaldssortering relevant at kigge nærmere på?
Fra den 31. december 2022 skal alle virksomheder i Danmark sortere deres affald. Derudover skal du doku-
mentere, hvor stor en del af de enkelte affaldsfraktioner, der reelt bliver forberedt med henblik på genbrug 
eller genanvendelse.

Affaldet skal sorteres i 10 fraktioner, og du skal i udgangen af det nye år, selv finde en ordning, der lever op til 
de nye krav. Udover at du nu skal sortere husholdningsaffald, skal du fortsat sortere produktionsaffald, som 
du hidtil har gjort efter krav og regler fra bekendtgørelsen om affald fra 2010.

Der er sorteringskriterier for 10 affaldsfraktioner hhv. madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikke-
kartoner, farligt affald, tekstilaffald og restaffald.

Affaldet skal som udgangspunkt sorteres særskilt. Du skal altså have en spand til hver affaldsfraktion fx 
en til metal og en anden til plast. For husholdningslignende affald er følgende kombinationer dog tilladt at 
indsamle sammen:

1. Papiraffald og papaffald
2. Metalaffald og glasaffald
3. Metalaffald og plastaffald
4. Plastaffald og kartoner fra mad- og drikke
5. Metalaffald, plastaffald og kartoner fra mad- og drikke

Er du i tvivl om, hvordan dit affald skal sorteres, kan du kontakte din kommune. Det er nemlig dem, der er 
tilsynsmyndighed, og her kan du få hjælp ifm. eventuelle spørgsmål.
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Affaldssortering



I en travl hverdag og med begrænset plads kan det gå lidt stærkt med bortskaffelse af diverse affald. Men 
mange penge og ressourcer går tabt ved fejlsortering. 

Udfordringen er ofte dårlige sorteringsmuligheder både inde og ude. Korrekt sortering kræver plads til flere 
skraldespande både i restauranten, på lageret og i køkkenet. 

Det er ofte både lettere og hurtigere at smide tingene i samme affaldsspand fremfor at sortere det. Mange 
restauratører har containere til sortering udenfor, men mangler gennemtænkte systemer til sortering indenfor 
– særligt i køkkenerne og i baren. Fejlsorteringer forekommer hyppigt og generelt mangler vi både overskud, 
viden og motivation for at sortere affaldet bedre. 
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Vidste du?
FORSKEL PÅ AFFALDSINDSAMLER OG AFFALDSTRANSPORTØR

Du kan enten overdrage affaldet (efter sortering) til en affaldsindsamler 
eller en affaldstransportør.

En affaldsindsamler overtager den affaldsproducerende virksomheds 
ansvar for bl.a. at sikre en høj genanvendelse, og på anmodning fra 

kommunalbestyrelsen at dokumentere hvor meget, der reelt er genanvendt. 

En affaldstransportør er alene ansvarlig for at transportere affaldet fra et sted til 
et andet, dermed er det forsat den affaldsproducerende virksomhed, 

der er ansvarlig for bl.a. at sikre høj genanvendelse. 

Kontakt den virksomhed der afhenter jeres affald, 
hvis du er i tvivl om jeres aftale.

Hvis du mangler en virksomhed til at håndtere dit genanvendelige 
erhvervsaffald, kan du finde den i affaldsregisteret.

Affaldsregisteret er en oversigt over de virksomheder, som indsamler, behandler 
og transporterer affald samt forhandlere og mæglere. 

På Energistyrelsens hjemmeside kan du bl.a. søge blandt de virksomheder, 
der er registreret HER

https://ens.dk/ansvarsomraader/affald/affaldsregistret


En anden udfordring er for hyppige og unødvendige afhentninger.  

For at gøre affaldssorteringen lettere, udviklede Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen sammen med 
innovationsbureauet Futu et fælles piktogramsystem i 2017.

Piktogramsystemet
Det fælles piktogramsystem består af en række symboler, der bruges i forbindelse med affaldssortering - 
både på arbejdet, hjemme, og på genbrugspladsen. Formålet er, at vi skal møde de samme piktogrammer, 
ligegyldigt hvor vi skal af med vores affald.

Med affaldsbekendtgørelsen er det blevet obligatorisk at mærke affaldsbeholdere til husholdningsaffald og 
husholdningslignende erhvervsaffald med piktogrammerne, og de bruges i dag af både kommuner, virk-
somheder og borgere. Det koster ikke noget at downloade piktogramfilerne, men du skal betale for tryk til fx 
klistermærker, skilte mv. 

Derudover bruges piktogrammerne af mange virksomheder på deres emballager fx på dagligvarer, så det 
bliver nemmere for borgerne at sortere affaldet korrekt. 

Du kan læse mere om piktogrammerne og downloade dem her

Og i denne guide kan du få overblik over systemet og retningslinjer for brug af piktogrammerne.
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https://danskaffaldsforening.dk/faelles-piktogramsystem
https://danskaffaldsforening.dk/files/media/document/BRUGERGUIDE_Piktogramsystem_jan_2022_0.pdf


Dansk Retursystem
Det fælles piktogram-system til affaldssortering blev i starten af 2022 udvidet med fem pant-piktogrammer, 
som gør det nemmere at sikre, at dåser og flasker med pant bliver rigtigt sorteret og genanvendt hos Dansk 
Retursystem. Piktogrammerne kan fx bruges på beholdere, hvor dine medarbejdere eller gæster kan aflevere 
emballager med pant på. 

Du kan downloade de nye pantpiktogrammer og brugervejledning her
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Vidste du?
DERFOR SKAL VI PANTE

 
Der bruges 95% mindre energi, når man fremstiller en dåse af genanvendt materiale 

frem for at producere en helt ny, og samtidig sparer vi vigtige råstoffer. 

LINEÆR VS. CIRKULÆR ØKONOMI – DERFOR SKAL VI AFFALDSSORTERE

Cirkulær økonomi kan gøre vores forbrug mere bæredygtigt. For i modsætning til den line-
ære økonomis ’brug og smid væk’ sikrer cirkulær økonomi, at ressourcernes værdi bevares, 

så de kan indgå i nye produkter eller omsættes i naturens kredsløb i stedet for at blive til 
affald. Det sparer både råstoffer og udleder mindre CO2.

I den cirkulære økonomi holdes produkter og materialer i kredsløb på samme kvalitetsni-
veau så længe som muligt. Affald er ikke længere affald, men råvarer der udgør en værdi. 

Cirkulære produkter kan være holdbare, lette at genbruge eller genanvende og mindre miljø- 
og klimabelastende. Man kan sige, at cirkulær økonomi er en smartere og mere ansvarlig 

måde at anvende klodens ressourcer på.   

Lineær økonomi betegner den måde, vi typisk producerer og forbruger på i dag. Virksom-
heder fremstiller en vare, forbrugerne køber den og smider den til sidst ud sammen med 
andet affald. De ressourcer, der er brugt til at fremstille varen, risikerer dermed at gå tabt, 

og vi mærker nu for alvor konsekvenserne heraf. Vi bruger flere ressourcer, end jorden har, 
og det er nødvendigt at finde alternativer til den lineære økonomi. Jf. Dansk Retursystem

Faktaboks

https://danskretursystem.dk/for-virksomhed/pant-piktogrammer/
https://danskretursystem.dk/miljoe-viden/cirkulaer-oekonomi-saadan-passer-vi-paa-vores-ressourcer/


Dansk Retursystem har udviklet flere løsninger, der kan gøre det lettere for branchen at sortere flasker og 
dåser. Udover ovennævnte piktogrammer har de nu udviklet en lås til deres foldekar. Hvis I på jeres spisested 
som minimum fylder seks glassække om måneden, så kan I med fordel gøre brug af et foldekar med lås, 
som sikrer mod panttyveri. 

Fordelene ved af skifte fra glassække til foldekar er mange. Dels undgår I at have en masse fyldte glassække 
stående. I et foldekar er der plads til ca. 550 flasker mod ca. 40 i en glassæk. Dels opnår I en bedre hygiejne 
og slipper for lugten fra de tomme glasflasker indenfor. Derudover undgår I tunge løft og sparer tid, når I ikke 
længere skal flytte rundt på sækkene og stille dem frem til chaufføren.

Endelig giver en karløsning færre afhentninger, hvilket mindsker CO2-udledningen og sandsynligvis også glæ-
der jeres naboer pga. mindre støj. 

Du kan læse mere og se en video om karlåsen her
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Dåser er lavet af aluminium, og for at få et kilo aluminium skal man udvinde fire kilo af 
bjergarten bauxit. Det behøver man ikke, når man genanvender, så hver gang vi afleve-
rer flasker og dåser med pant i pantsystemet, så spares der både råstoffer, energi og 

penge.

Dansk Retursystem indsamler alle flasker og dåser med pant og sørger for, 
at materialet bliver genanvendt til nye flasker og dåser. I 2021 kom der 1,9 mia. 

flasker og dåser retur, og det sparede for udledning af 210.000 tons CO2.

https://danskretursystem.dk/for-virksomhed/betingelser-priser-mm/


Sådan kommer du i gang 
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Få flere sorteringsmuligheder i køkkenet, så kokkene ikke behøver at løbe ekstra for at sortere korrekt. Opsæt 
mindre madaffaldsspande ved koldt, salat, varmt, gæsteafrydning og opvask og opsæt metal, glas og plast 
centralt i køkkenet, så det er let at komme til. 
Se fx nogle af disse løsninger: 
- Løsning 1
- Løsning 2
- Løsning 3 

Gør det tydeligt for alle ansatte, at korrekt affaldssortering er høj prioritet hos jer og indret køkken og øvrige 
områder, så de rigtige fraktioner er let tilgængelige. Gentag budskabet igen og igen, skriv det ind i diverse per-
sonaleinfo, tag det op på personalemøder og vær tydelig med skiltning og vejledninger, der hvor sorteringen 
skal finde sted. 

Tag fotos af den type affald I har mest af, og derudover det affald som der typisk er størst tvivl om, og sæt 
dem på de opsamlingsspande, hvor affaldet hører hjemme. Det gør det lettere hurtigt at afkode hvor affaldet 
skal hen. 

Hjælp gæsten med sortering ved at stille de relevante fraktioner op i gæsteområdet – gerne med ovennævn-
te fotos. Og tab ikke modet, når de sorterer forkert. Øvelse gør mester. 

Som regel er det dyreste element i næsten alle affaldsløsninger selve afhentningen, så nedbringelse i antallet, 
vil typisk være den lavthængende frugt. Her kan fx en fyldemelder, som beskrevet nedenfor, være en hjælp.

Overvej om en ballepresser kunne være en løsning. Den komprimerer luften i emballagen og nedbringer der-
med antallet af afhentninger. Se fx mere her

Betragt affald som en vigtig naturressource og vælg en affaldsbehandler som vil håndtere dit affald på de 
øverste trin i affaldshierarkiet (dvs. genbrug og dernæst genanvendelse). Alle indsamlervirksomheder og gen-
anvendelsesanlæg i affaldsregistret må overtage ansvaret for dit affald, men du kan spørge dem, på hvilket 
trin i affaldshierarkiet de behandler affaldet og vælge den bedste løsning.

Anvend genbrugelige affaldsposer hvor det er muligt. Se fx mere her

https://ipaper.ipapercms.dk/DanskCater/Catershare/Leverandoerer/Multiline/multiline-affaldssortering/?page=12
https://rubaek.dk/indendors-affaldssortering/
https://www.pwsas.dk/dk/hjem/produkter/indendoers-affaldssortering/
https://www.bramidan.dk/produkter/affaldspresser-gratis-paa-proeve
https://ens.dk/ansvarsomraader/affald/affaldsregistret
https://kobensac.dk/


Case: Nordea og Kobensac
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Nordea købte i 2022 120 Kobensac sækkeposer til indsamling af pant, glas, metal, papir og pap. 
Virksomheden skiftede førhen poserne 250 dage om året, hvilket svarede til et forbrug på 12 ruller sorte en-
gangsposer dagligt eller 3.000 ruller poser i løbet af et år. 

Ved at skifte engangsposerne ud med Kobensac’s genbrugelige poser sparer de 650 kg CO2 om året svaren-
de til 1.500 kg plastik, og samtidig fik de reduceret udgifterne til engangsposer betragteligt. 

Leverandørliste
Eksempler på leverandører af løsninger.

Wastecontrol 
Wastecontrol har udviklet og producerer et fuldautomatisk affaldssensor system - også kaldet en ”fyldemel-
der”. Med Wastecontrol-sensorerne kan I overgå fra faste tømningsdage til en behovsbaseret tømning af 
jeres affaldscontainere. Sensorerne bestiller automatisk tømning, når containere, papirkurve m.v. er fyldte – 
og før de bliver overfyldte - og derved optimeres afhentningen både økonomisk og logistisk. 

I dag foregår hovedparten af tømninger ud fra et fastlagt skema, hvor der ikke tages hensyn til om affaldsbe-
holderen er fuld, halvfuld eller tom. Både danske og udenlandske analyser har imidlertid påvist, at en stor del 
af affaldsbeholderne tømmes ”tomme” eller med begrænsede mængder affald i. Det bevirker at der  ”tømmes 
luft” i knap halvdelen af de udførte tømninger - et tal der sandsynligvis vil stige, når der fra 2023 skal sorteres 
i 10 affaldsfraktioner. 



Dette medfører naturligvis et enormt ressourcespild både økonomisk og kørselsmæssigt, og direkte afledt 
deraf en kraftig unødvendig miljømæssig og sundhedsmæssig belastning i form af CO2 og NOx. WasteCon-
trols produkter er dansk producerede under ISO9001 og 1401 standarder -  og består i udstrakt grad - og hvor 
det er muligt - af genanvendte materialer (eks. genanvendt plast m.v.) 

Systemet egner sig bedst til de fraktioner der tømmes mere end 1 gang om måneden, og hvor containeren 
ikke byttes til en ny ved tømning. Det kan fx være relevant ved tømning af pap, papir, glas, metal og restaffald. 
I gennemsnit spares hele 45-50 % af omkostningerne forbundet med tømning. 

Du kan læse mere om Wastecontrol her

Kobensac
Kobensac er en cirkulær socialøkonomisk virksomhed, som upcycler brugte plastikpresenninger fra byggein-
dustrien til genbrugelige skraldeposer, affaldssorteringssystemer, tasker mm. 

Normalt bliver plastpresenninger fra byggepladser kasseret efter én gangs brug og kørt til forbrænding. Ved 
at upcycle presenningerne til nye brugbare produkter, livsforlænger de allerede eksisterende materialer og 
forhindrer at nye og flere unødige plastmaterialer bliver produceret. Kobensac har indgået samarbejde med 
flere stilladsvirksomheder om at hente deres kasserede afdækningsplast (presenninger), hvorefter de syr 
presenningerne om til affaldsposer. 

Affaldsposerne er lavet til at blive brugt igen og igen. De er nemme at rengøre efter brug med enten en fugtig 
klud, eller en kort maskine vask på max. 20 grader. De kan også sprittes af med en klud. Ved brug af gen-
brugsposerne reduceres der ikke kun CO2. Der er også over tid en økonomisk gevinst ved brug af en Ko-
bensac pose, da indkøb af engangsposer reduceres markant. 
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En Kobensac pose forventes at have en levetid på 2 år, 
men holder i flere tilfælde 2-5 år.

Flere af Kobensacs kunder bruger i dag poserne som 
affaldssorteringssystemer til bl.a. plastik, pant, metal, 
glas, tekstiler, pap og papir m.fl. 

Kobensac har bl.a. indgået samarbejde med ISS kon-
cernen om brug af poserne. 

Du kan læse mere om Kobensac her

https://wastecontrol.dk/da/
https://kobensac.dk/


Dette inspirationskatalog er udarbejdet af Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC).

Inspirationskataloget er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i regi af projektet; 
Restore Restaurants.


