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FAQ 

Hvad er husholdningslignende affald? 

Det husholdningslignende affald er defineret i 10 typer: Pap, papir, plast, glas, metal, mad, 

rest, tekstil, farligt affald og mad- og drikkekartoner. Flere af typerne sorterer de fleste 

arbejdspladser formentligt allerede. Derfor er det for de fleste ikke 10 nye typer affald, der 

skal sorteres. Det vil formentligt være en håndfuld. 

Skal vi stoppe med at sortere produktionsaffald og kun sortere husholdningslignende 

affald? 

Nej. Det har været et krav siden 2010, at virksomheder skal sortere deres 

produktionsaffald. Det eneste nye er, at sorteringskriterierne for husholdningslignende 

affald på arbejdspladsen ensrettes med de kriterier, der stilles til kommuner og borgeres 

husholdningsaffald. 

Det vil sige, at den nye ordning ikke erstatter sorteringskravene til produktionsaffaldet, men 

i stedet sikrer ensrettet krav for det husholdningslignende affald. 

§ 61. Affaldsproducerende virksomheder skal sortere deres affald til særskilt 

indsamling, jf. dog §§ 62 og 63 samt § 64, stk. 5 og 6. 

Stk. 2. Affaldsproducerende virksomheder skal senest den 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. 

Stk. 3. Affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at deres sorterede erhvervsaffald, 

jf. stk. 1 og 2, som er egnet til materialenyttiggørelse, forberedes med henblik på 

genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse efter 

reglerne om håndtering af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse i 

bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v. 

Må husholdningslignende affald blandes med produktionsaffald? 

Produktions- og husholdningslignende affald må gerne blandes i samme spand og 

container, hvis materialet er det samme (fx pap, metal, plast). Det eneste krav er, at alt 

affald sorteres. Uanset hvor på arbejdspladsen, det opstår (fx lager, produktion, kontor 

eller kantine). 

Men det afhænger af virksomhedens aftale med den pågældende affaldsindsamler. 

Undersøg derfor, om jeres indsamler både tager imod produktions- og 

husholdningslignende affald, og om der fx er specifikke krav til jeres produktionsaffald, som 

ikke gør det muligt at blande det med husholdningslignende affald. 
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Er der en bagatelgrænse ift. affaldsmængde? 

Nej, der er som udgangspunkt ikke fastsat en bagatelgrænse i affaldsbekendtgørelsen. 

Er der krav til dokumentation for genanvendelse og korrekt affaldshåndtering? 

Kommunerne er tilsynsmyndighed, derfor kan Miljøstyrelsen ikke udtale sig om, hvilke krav 

der er stillet i de pågældende kommuner. Ansvaret for at leve op til kravene om 

dokumentation ligger dog hos affaldsindsamlerne. 

Hvis I har brug for det, kan de fleste affaldsindsamlere give jer et affaldsregnskab, så I også 

kan holde øje med jeres genanvendelse. 

Er der konsekvenser for ikke at affaldssortere? 

Miljøstyrelsen kan ikke stille med en direkte konsekvens af ikke at følge lovgivningen, men i 

henhold til § 80 punkt 10-13 er der mulighed for bødestraf for ikke at følge lovgivningen. 

Skal alle affaldsspande markeres med det nationale piktogramsystem, inkl. affaldsspande 

på events, indendørs kontorer osv.? 

Det er et krav, at såfremt en affaldsbeholder er mærket med et piktogram, skal det være 

fra det nationale piktogramsystem. 

Ved udendørs events er det et krav, at affaldsbeholdere er markeret med piktogrammer. 

Miljøstyrelsen anbefaler, at alle andre affaldsbeholdere også er markeret med 

piktogrammer så sorteringen bliver ensartet og at man møder de samme piktogrammer 

som hjemme i husstanden, men det er ikke et krav. 

Hvordan skal affaldet håndteres ved events, der bliver afholdt af virksomheder, foreninger, 

organisationer, non-profit osv.? 

Affaldet fra events, CVR-registreret virksomheder afholder, er omfattet af reglerne for 

virksomheder. Det er dog vigtigt at skelne mellem erhvervsaffald og husholdningslignende 

erhvervsaffald på events. 

Det husholdningslignende affald, fx madrester fra en buffet, er omfattet af reglerne for 

husholdningslignende affald. Det betyder, at de skal sorteres i beholdere, der er markeret 

med piktogrammerne. 

Husholdningslignende affald skal pr. 31. december 2022 sorteres i overensstemmelse med 

sorteringskriterierne i affaldsbekendtgørelsen. 
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Skal batterier og elektronik i farligt affald? 

Batterier og elektronik skal ikke nødvendigvis sorteres i farligt affald. Dette kan du få mere 

oplysningerne om ved at kontakte din kommune. 

Hvordan skal tekstilaffald sorteres? 

Tøj, som andre kan få glæde af, skal fortsat sorteres til genbrug. Mens tekstil, som er 

iturevet, plettet, slidt skal sorteres som tekstilaffald. 

Hvordan skal emballage, der består af PP20matt + PP20met + PPcast100 og Carta G80 + 

PET12met + PE25, sorteres? 

Emballage, som er belagt med plast eller andet, skal sorteres som restaffald eller som 

mad- og drikkekarton. 

Som udgangspunkt er det kun materialer af rent papir, der sorteres som papir. Derfor skal 

emballage ikke sorteres som papir på trods af den høje papirandel. 

Skal cateringvirksomheder også affaldssortere mad- og drikkekartoner? 

Ja. Alle virksomheder skal affaldssortere i de 10 fraktioner. Det gælder fra 31. december 

2022, se bekendtgørelsen § 61, stk. 1-5. 

Er professionshøjskoler underlagt samme sorteringskrav som kommunerne fra udgangen 

af 2022? 

Det er kommunen, der klassificerer affaldet, og om det betragtes som erhvervsaffald eller 

husholdningslignende affald. Derfor bør I som uddannelsesinstitution tage kontakt til 

kommunen og få afklaret, hvilket regler der gælder ift. jeres affald. 

Miljøstyrelsen kan oplyse, at erhvervsaffald pr. 31. december 2022 skal sorteres i 

overensstemmelse med sorteringskriterierne i affaldsbekendtgørelsens og beholdere til 

indsamling skal mærkes med det nationale piktogramsystem, § 61, stk. 2. 


