
   

I kan kontakte jeres affaldsindsamler og få svar 
Først og fremmest er det en god idé at tage en snak med jeres affaldsindsamler 
for at sikre, at I har en ordning og de konkrete løsninger, der passer til jeres behov. 
Jeres affaldsindsamler kan fx: 
• komme på besøg og give konkret rådgivning om, hvilke fraktioner I bør foku

sere på i netop jeres lokaler
• hjælpe jer med at vurdere hvor store affaldsbeholdere, I har brug for
• besvare de spørgsmål og tvivl, I har om forskellige sorteringsregler, beholdere 

mm. 

Mange vil fremover kunne nøjes med én affaldsindsamler 
De nye sorteringsregler betyder, at mange arbejdspladser kun behøver én ind
samler – også til jeres produktionsaffald, hvis I har det. I har også mulighed for at 
skifte affaldsindsamler. Det gør I ved at finde en godkendt indsamler i det natio
nale affaldsregister. Husk at undersøge, om den enkelte indsamler kan håndtere 
lige præcis jeres forskellige typer affald – på tværs af hele arbejdspladsen.

I kan måske få løsninger tilrettelagt til jeres branche
Flere affaldsindsamlere tilbyder brancherettede løsninger, fx til offentlige institu
tioner, sundhedsvæsenet, detail, restauranter eller værksteder. Se, om jeres af
faldsindsamler har en løsning, der passer til jer – eller undersøg, om andre tilbyder 
det.

I kan bede om flere sorteringsmuligheder
Jeres behov og ønsker kan ændre sig løbende. Derfor er der altid mulighed for at 
ringe til jeres affaldsindsamler og bede om flere sorteringsmuligheder. Det kan fx 
være, at I mangler en container til plast eller metal. 

Er I en produktionsvirksomhed kan I opleve, at jeres aftale med indsamleren kun 
inkluderer håndtering af produktionsaffald. I det tilfælde kan I spørge jeres ind
samler, om aftalen kan udvides til husholdningslignende affald. Alternativt kan det 
være, I skal have en anden affaldsindsamler til det formål.

I kan få løbende dokumentation 
Det er et krav, at den affaldsproducerende virksomhed skal sikre og dokumen
tere en høj reel genanvendelse af affaldet. Dog overgår dokumentationsansvaret 
auto matisk til jeres affaldsindsamler. Derudover kan I aftale med affaldsindsam
leren, hvis I ønsker at modtage data om jeres affald. Mange arbejdspladser bruger 
dataene til at måle, fx hvordan det går med affaldssortering og genanvendelse, 
og som dokumentation i den årlige bærdygtighedsrapport eller til en grønnere 
CSR-profil.   

Har du talt med jeres 
affaldsindsamler for nylig?  
Fem ting, du (måske) ikke vidste om samarbejdet med jeres affaldsindsamler:  
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Stop op, før du smider ud. Tænk, når du sorterer. affaldssorteringnytter.dk


