
SORTERING AF MADAFFALD OG 
ANDET GENANVENDELIGT  

AFFALD FRA VIRKSOMHEDER

Denne folder er udarbejdet i samarbejde mellem kommunerne: Greve, Roskilde, 
Køge, Solrød,Stevns, Kalundborg,Odsherred, Lejre og Holbæk, samt ARI (Affald - 

og ressouceindustrien) og det fælleskommunale affaldsselskab ARGO. 



SORTERER DIN VIRKSOMHED 
MADAFFALD TIL GENANVENDELSE

Alle, private som erhverv, skal sorte-
re og genanvende for at begrænse 
klimabelastningen.  

Det har i mange år været et krav, 
at virksomheder skal sortere affald 
til genanvendelse. Folketing og 
regering har nu tydeliggjort kravet 
ved, at der nu specifikt nævnes 12 
affaldstyper som virksomheder fra 
nytår er forpligtet til at sende til 
genanvendelse.  
 
En undersøgelse på dit lokale for-
brændingsanlæg viser, at en tredje-
del af det erhvervsaffald der bliver 
sendt til forbrænding burde være 
sendt til genanvendelse. En stor del 

af dette er madaffald. I første omgang henven-
der denne kampagne sig til virksomheder som 
producerer madaffald, enten som en del af 
produktionen eller som har rester fra frokost-
ordning/kantinedrift.  



 ”Folketing og regering har tydelig-
gjort kravet ved, at der nu specifikt 
nævnes 12 affaldstyper som virk-

somheder fra nytår er forpligtet til 
at sende til genanvendelse”



• GLAS
• METAL
• PLASTIK 
• PAPIR
• PAP
• MADAFFALD
• HAVEAFFALD
• TRÆ 
• TEKSTILER
• MAD- OG DRIKKEKARTONER
• GENANVENDELIGT FARLIGT AFFALD  
   (BATTERIER OG ELEKTRONIK) 
• GENANVENDELIGT PVC-AFFALD
• AFFALD EGNET TIL NYTTIGGØRELSE

SORTERERING AF AFFALDSTYPER



I Danmark vælger virksomhederne selv, hvilken 
indsamler man vil bruge til at få affaldet sendt 
til behandling og genanvendelse.  

Hvis din virksomhed allerede er i superligaen 
med hensyn til sortering, så er det rigtig godt! 
Ellers kan du med fordel tage en snak med en 
konsulent hos din indsamler, og gennemgå din 
affaldssortering og eventuelt få suppleret eller 
forbedret jeres sortering. 

Du kan selv tage kontakt, eller du kan forvente 
at blive kontaktet af din indsamler, for at se om 
jeres affaldssortering kan optimeres så ressour-
cerne udnyttes bedre.

I denne pjece kan du i øvrigt læse lidt om, hvor-
dan en række materialer genanvendes.

PLANLÆG AFFALDSSORTERINGEN SAM-
MEN MED DIN AFFALDSINDSAMLER



Madaffaldet køres til et forbehandlings-
anlæg, hvor emballager sorteres fra, 
mens resten afgasses og omdannes til 
biogas og gødning til landbruget. 

Har din virksomhed mad- eller kantineordning 
eller sælger eller producerer madvarer, så er det 
vigtigt at udsortere madaffaldet. For at sikre, at 
alt madaffaldet kommer til genanvendelse, er 
det vigtigt, at tænke i at gøre det let for medar-
bejderne, så det ikke tager ekstra tid at skulle 
sortere. Det kan fx være at sørge for at køkken-
personale altid har en spand til madaffald, der 
er lige så tæt på dem som den til restaffald. 

DIT MADAFFALD KAN BLIVE TIL 
GØDNING OG BRÆNDSTOF

Madaffald er: Frugt og grøntsager, kød, 
knogler og ben, brød, æggeskaller, skaldyr, 
brugte kaffefiltre og kaffegrums, brugte 
teposer mv. 



 
Pap og papir sendes tilbage 
til papirfabrikkerne, hvor det 
omdannes til nyt papir og pap. 
Anlæggene kan godt hånd- 

 tere ruder i rudekuverter, spiral-
ler i spiralrygge og papirklips.
Papirfibrene i pap og papir er af forskellig kvali-
tet, og derfor bliver genanvendelsen bedst, hvis 
pap og papir sorteres hver for sig.  
 
Genanvendelsen af papir i kontorvirksomheder 
stiger, når restaffaldsspanden stilles lige så langt 
væk fra arbejdsstationen som papirspanden.
 

HUSK AT SORTERE PAP, PAPIR, 
GLAS, MAD - OG DRIKKEKARTO-
NER SÅ DET KAN GENANVENDES

Pap og papir kan genbruges seks til syv 
gange inden fibrene bliver så korte, at de 
ikke længere kan give styrke til materialet



 

Metaller såsom jern og aluminium kan 
smeltes og bruges igen og igen. Me-
tal er en af jordklodens begrænsede 
ressourcer. Hver gang metal genan-

vendes, spares der masser af energi, og 
samtidig undgås det at stadig flere naturom-
råder skal gennemgraves for at udvinde nye 
metaller. 

Tal med din indsamler om hvor rent dit metal 
fra fødevareemballager skal være. De fleste  
accepterer, at emballagerne er tomme og dryp-
fri. 

Metal kan genanvendes igen og igen uden 
at tabe kvalitet. Derfor er det vigtigt ,at 
sortere metalaffaldet i din virksomhed

METAL BRUGES IGEN OG IGEN 
UDEN AT TABE VÆRDI



Glas kan omsmeltes til nyt glas. På den 
måde spares råstoffer (primært soda og 
sand i specielle kvaliteter) til fremstil-
ling af nyt. Desuden spares cirka 40% af 
energien, når glas fremstilles af genan-

vendt glas frem for, at skulle fremstilles fra sand 
og soda.   
 
Tal med din indsamler om hvor rent dit glas fra 
fødevareemballager skal være. De fleste accep-
terer, at emballagerne er tomme og drypfri.

Glas kan genanvendes igen og igen uden at 
tabe kvalitet. Glasset knuses, farve sorteres 
og smeltes om til nye produkter

OMSMELTNING AF GLAS SPARER 
PÅ KLODENS RÅSTOFFER



Plastik kan omsmeltes og blive 
til nye produkter. 
 Har din virksomhed store 
mængder ensartet plast bør, 
du tale med din indsamler om 

at indsamle det for sig. Men også blandet plast 
kan genanvendes.  
 
Den indsamlede plast gennemgår en sorterings-
proces på et avanceret sorteringsanlæg, hvor 
det typisk vil blive opdelt i plasttyper af forskel-
lig kvalitet. Den sidste rest går til forbrænding 
og energiudnyttelse. 

For at spare på energien og udledningen 
af CO2, er det vigtigt, at få genanvendt så 
meget plastik som muligt. 

USORTERET PLASTIK KAN VÆRE 
SVÆRT AT GENANVENDE



Mad - og drikkekartoner er en ny 
indsamling i Danmark. Papirindustrien 
har udviklet pulperanlæg, som er spe-
cielt designet til at opløse og udskille 
papirfibrene i mad- og drikkekartoner. 

I disse år udvikles der desuden processer, som 
også kan sikre genanvendelse af både de plast- 
og metalfolier, som kartonerne er belagt med 
på indersiden.  
 
Tal med din indsamler og hør hvordan du får 
sorteret mad - og drikkekartoner korrekt.
 

Mad- og drikkekartoner er fx beholder til 
fødevarer som mælk, juice, kakao, bønner, 
flåede tomater, mornaysauce og lignende.

MAD - OG DRIKKEKARTONER ER 
EN NY SORTERING



I Køge ligger EvoBus, der for-
handler og leverer fullservice 
på busser i mærkerne Merce-
des-Benz, Setra, og OMNIplus. Li-
gesom at der er styr på virksom-
hedens logistik, salg og øvrige 
opgaver, er der også helt styr på 
matriklens affaldssortering. Affal-
det er nemlig en del af en større  
indsats, der også omfatter tiltag 
i forhold til kvalitetssikring, CSR, 
værdier og etiske regler.  
 
I EvoBus er der 50 medarbejdere, 
hvor Torben Jørgensen er ansvar-
lig for nævnte områder,  herun-
der også affaldssorteringen. Med 
god hjælp fra virksomhedens 
indsamler, er der kommet styr på 
affaldet, både det genanvendlige 
og ikke genanvendelige, samt det 
farlige affald.  
 
- Det er klart, at vi har en del 
affald, idet vi både har lakerings- 
og mekanikerværksted, reserve-
delslager, kantine og kontorer, 
fortæller Torben 
 

Madaffald fra frokostordning
Den daglige buffet i kantinen 
blev sløjfet under covid-19 
nedlukningen, og i stedet blev 
der indført portionsanretninger 
af en ekstern leverandør. Hver 
dag får medarbejderne en ret i 
en plastbeholder, det kan være 
smørrebrød, sandwich eller lig-
nende. Når medarbejderen har 
spist deres anretning, kommer 
eventuelle madrester i en stor 
biopose, ligesom kaffegrumsen 
også kommer i posen. Når der 
leveres  frokost næste dag, 
tager leverandøren de tomme 
plastbeholdere til genanvendelse 
med retur. 

-Da vi gik fra buffet til portions-
anretning, så er mængden af 
madrester blevet betragtelig 
mindre, hvilket har betydet, at vi 
har fået en mindre container til 
formålet, fortæller Torben, mens 
han udtrykker tydelig tilfredshed 
med udbyttet af ændringen. 
   

Det kører for affalds- 
sorteringen hos EvoBus  
i Køge


