
ARGO har besøgt medicinalvirksomheden Cook Medical i Bjæverskov i 
forbindelse med pilotprojektet, der skal optimere virksomheders affalds-
sortering af genanvendelige materialer.  
Cook Medical er en amerikansk ejet virksomhed, der fremstiller medi-
cinsk udstyr. Hos Cook Medical nøjes man ikke med at tale om miljø og 
affaldshåndtering, man arbejder aktivt med opgaven. Med dedikerede 
medarbejdere og kvalificeret rådgivning fra Stena Recycling, som er virk-
somhedens indsamler, er man kommet langt med affaldshåndteringen. 
Man bruger affaldskortlægning og genanvendelsesprocenter som motiva-
tionsfaktor, for konstant, at finde forbedringsmuligheder.   
 
Hånd i hanke med affaldshåndtering og optimering 
Cook Medical beskæftiger cirka 800 mennesker, og heraf udgør tre de-
dikerede medarbejdere den såkaldte EHS-enhed - Environment, Health 
and Safety. EHS er garant for at miljø- og arbejdsmiljøopgaver varetages 
og løbende udvikles og understøtter forretningen og desuden udføres så 
effektivt som muligt, herunder også affaldshåndtering og optimering.
 
- Udover at vi er miljøcertificeret i henhold til ISO 14001, så har vi også 
en generel forpligtelse til at have styr på vores affaldssortering, sporbar-
hed og genanvendelse. Vi har en del affald fra vores renrums-produktion, 
som vi gør meget ud af at få håndteret korrekt, både i forhold til genan-
vendelse, men også af hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed, fortæller, 
Bettina Dyhr Thomsen, CSR Site Lead/Engineer, Environment, Health and 
Safety.  
 
Medicinalindustriens affaldsmængder på specielt ’farligt affald’ er ofte 
mængdemæssigt noget større og mere specialiseret, så derfor følges 
miljøledelsessystemet og affaldskortlægningen nøje. 
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God rådgivning fra indsamler er afgørende for mil-
jøforbedringer
I 2021 skiftede Cook Medical indsamler til Stena 
Recycling, som specialiserer sig i blandt andet contai-
nere og behol-
dere, håndtering 
af farligt affald, 
håndtering af 
fortroligt materi-
ale, løsninger til 
elektronik affald 
og intern af-
faldshåndtering. 
Stena Recycling 
er en af de stør-
re spillere på af-
faldsindsamler-
markedet, og de 
oplever, ligesom 
den øvrige af-
faldsbranche, en 
øget efterspørgsel på affaldssortering, nedbringelse 
af restaffald og målbar bæredygtighed. Det kunne 
være i form af reelle genanvendelsesprocenter. 
 
- Cook Medical er klart det gode eksempel på opti-
mal affaldshåndtering, men de er dog ikke alene om, 
at lægge relativt mange ressourcer i forbedrende 
miljøinitiativer. Vi oplever en stigende efterspørgsel 
på rådgivning i forhold til at nedbringe virksom-
heders restaffald og optimere affaldssorteringen. 
Mange virksomheder vil gerne levere et flot grønt 
regnskab, og går efter et ’Nul waste’ mål”, fortæller 
Louise Brochorst, Strategisk Account Manager på 
Pharma området hos Stena Recycling A/S.   
 
Ifølge Bettina Dyhr Thomsen er et positivt og udvik-
lende samarbejde med indsamleren afgørende for 
om løbende miljøforbedringer kan realiseres.  
- At have en proaktiv indsamler, der har indsigt i den 
enkelte virksomheds affaldstyper og systemer, og 
som kan rådgive ud fra ressourcer og potentiale for 

genanvendelse, er helt afgørende for, om man kan 
optimere på affaldshåndteringen, påpeger Bettina 
Dyhr Thomsen.

Udsortering af madaffald
Cook Medical er langt fremme på affaldssortering og 
genanvendelse, og står nu overfor endnu et skridt 
i rækken af potentielle miljøforbedringer. Til daglig 
serverer virksomhedens kantine frokost for cirka 350 
medarbejdere. Det efterlader en del affald, både i 
køkkenet, hvor maden tilberedes, og fra de med-
arbejdere, som spiser den. Køkkenet er godt med i 
forhold til at affaldssortere, og nu skal medarbejder-
ne med på vognen. Planen er, at inden årets udgang 
skal madaffaldssortering udrulles til kantinens bruge-
re og i kontorområderne.
- Indenfor kort tid skal medarbejdere til at affaldssor-
terer deres madrester, restaffald, mad – og drikkeva-
rekartoner og plast fra frokosten. Jeg er sikker på, at 
implementeringen vil forløbe fint, idet vores medar-
bejdere er meget miljøbevidste, og gerne vil bidrage 
til grønne tiltag, fortæller Søren Gudbjerg, der er EHS 
manager i Cook Medical. 
 

- Vi kan jo konstatere, at den grønne omstilling ikke 
bare er avisoverskrifter og lovgivning. Der er bestemt 

Fraktioner i erhvervsaffald, som skal 
udsorteres i 2023:  
• 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. 

EHS-enheden i en organisation har ansvaret 
for planlægning, implementering, overvågning 
og optimering af operationelle processer inden 
for områderne miljøledelse, sundhedsbeskyt-
telse og arbejdssikkerhed. 

Projektet ’Genanvendelse af erhvervsaffald’ er 
udarbejdet i samarbejde med syv sjællandske 
kommuner, det fælles kommunale affaldsselskab 
ARGO og brancheforeningen for Affalds- og Res-
sourceindustrien, der repræsenterer indsamlere 
og andre affaldshåndterende virksomheder.  
Derudover bakkes projektet op af en lang række 
brancheforeninger, herunder Dansk Erhverv, DTL, 
DI Service og Biogas Danmark.

Søren Gudbjerg holder beholde-
ren til barberblade som bruges i 
produktionen



Klik på billedet og 
download  folderen 

også et bevidst ønske om grøn omstilling fra den 
enkelte medarbejder. Det betyder også, at initiati-
ver på miljøsiden er relativt lette at implementere i 
virksomheden, for opbakningen fra medarbejderne 
er der allerede, fortæller Søren Gudbjerg.
 
 

SORTERING AF MADAFFALD OG 

ANDET GENANVENDELIGT  

AFFALD FRA VIRKSOMHEDER

Denne folder er udarbejdet i samarbejde med kommunerne : Roskilde, Køge....

Indsamler kan bidrage til optimering
Cook Medical er langt på de miljømæssige forbed-
ringer, og har rigtig godt styr på affaldshåndteringen, 
både i produktion og administration med god hjælp 
fra deres indsamler. 

Vil du vide mere om madaffald og andet gen-
anvendeligt affald fra virksomheder, så klik 
her og download folderen.

Bettina Dyhr Thomsen & Søren Gudbjerg, Cook Medical

https://argo.dk/wp-content/uploads/2022/11/Folder_Genanvendelse_madaffald.pdf


Det ’Udvidede producentansvar for emballage og en-
gangsplastprodukter’ skal træde i kraft den 1. januar 
2025. Af aftaleteksten i den politiske aftale fremgår 
det at formålet er at gøre producenter økonomisk 
ansvarlige for deres emballage, og fremme den cir-
kulære økonomi, herunder minimere og genanvende 
mere emballage. Endelig lovgivning er ikke på plads 
endnu, men afgørende rammer og vilkår forventes at 
lande i henholdsvis 2023 og 2024. 

En af de spillere som har meldt sig på banen til 
at forestå en fremtidig kollektivordning, er VANA. 
Organisationen er oprettet i et samarbejde imellem 
Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landbrug og Fødeva-
rer og Dagsam (Organisation der varetager interesser 
for daglig- og mærkevare udbydere). 
I spidsen for VANA er direktør Marianne Roed Jakob-
sen, der har en solid erfaring indenfor miljø, gen-
anvendelse og grøn omstilling. Marianne arbejder 
allerede hårdt på at forberede nuværende og kom-
mende medlemmer på den nye forandring, herunder 
potentielle udfordringer og gevinster. Marianne var 
desuden inviteret som oplægsholder om selvsamme 
emne på ARGOs temamøde den 4. oktober. 

Hvad er ’producentansvar’
Helt grundlæggende så betyder producentansvaret, 
at producenterne skal tage det økonomiske ansvar 
for deres egen emballage i forhold til affaldsbe-
handlingen. De skal sørge for at emballagen bliver 

indsamlet, sorteret, genanvendt og afsat – en udgift 
der hidtil har ligget som en del af det kommunale re-
novationsgebyr. Det vil sige, at affaldsomkostningen 
løftes fra borgerne over på producenterne (virksom-
hederne). Det betyder en ny omkostning for produ-
centerne, som sandsynligvis vil blive indhentet ved 
at lade prisen på varerne stige proportionalt med 
den øgede affaldsomkostning. For borgerne betyder 
det, at den kommunalt opkrævede renovationsudgift 
vil falde. Til gengæld vil borgerne skulle betale lidt 
mere for deres varer. 

Producentansvaret gælder for alle emballager.
Både den emballage der er omkring selv varen, den 
emballage som flere enheder pakkes i (fx en pap-
kasse) og den emballage som benyttes i forbindelse 
med transporten (fx en palle) – også kaldet primær, 
sekundær og tertiær emballage.

Kollektivordning skal sikre 
værdikæden for emballage 
I den politiske aftale står 
der, at der skal etableres 
kollektivordninger, som på 
vegne af producenterne 
skal varetage de administra-
tive og praktiske opgaver i 
affaldshåndteringen, lige fra 
indsamling, sortering, gen-
anvendelse og afsætning.  

PRODUCENTANSVARET HAR POTENTIALE TIL AT 
SKUBBE PÅ DEN GRØNNE OMSTILLING

Marianne Roed Jakobsen 
Direktør i VANA



- VANA’s opgave som kollektivordning er, at gøre 
det nemmere for producenterne, og sikre embal-
lagers vej fra indsamling til afsætning via udbud og 
samarbejde med forskellige behandlere og aftagere. 
Det er desuden også kollektivordningen, som skal 
dokumentere efterlevelse af miljøkrav til reel gen-
anvendelse af emballageaffaldet. I midten af 2023 
forventes bekendtgørelsen for kollektivordninger på 
producentansvarsområdet, og det ser vi meget frem 
til, fortæller Marianne Roed Jakobsen forventnings-
fuldt. 
 
Ifølge den politiske aftale skal kollektivordninger 
være landsdækkende, kunne dække samtlige embal-
lage fraktioner og godkendes for en femårig periode.  

Graduering skal sikre incitamentet for mere cirku-
lær økonomi 
Det fremtidige producentansvar tilskynder pro-
ducenterne til ikke at bruge unødig emballage, i 
højere grad at bruge genbrugsemballager, at sikre 
reel genanvendelse af emballageaffald og at bruge 
genanvendte materialer til fremstilling af ny em-
ballage. Emballagen vil indgå i en slags økonomisk 
graduering. De vil sige, at jo mere miljøvenlig em-
ballagen er, jo lavere vil omkostningen være for den 
enkelte producent. Gradueringen vil altså have stor 
betydning for producenters produktionssystemer/
processer. 

- Producenterne efterspørger allerede nu økonomi-
en i incitamentet for gradueringen – et spørgsmål 
som først forventes at kunne blive besvaret i 2024 
i forbindelsen med bekendtgørelsen på området. 
Det er klart, at mange virksomheder efterspørger 
detaljerne i gradueringen, for de skal beregne, om 
det kan betale sig at omlægge produktionen for et 
større miljømæssigt udbytte. Det økonomiske aspekt 
skal altså være betydeligt førend en større produkti-

onsvirksomhed omlægger deres produktion, idet det 
kan være meget omkostningstungt. Bekendtgørelsen 
for gradueringen forventes at lande i 2024, og selve 
producentansvaret træder i kraft 1. januar 2025 - 
hvilke giver en meget kort omstillingsperiode for 
producenterne, fortæller Marianne. 

Heldigvis arbejder rigtig mange allerede med den 
grønne omstilling – herunder også sammensætnin-
gen af deres emballage. 
Ifølge Marianne kan producentansvaret rykke ved 
den grønne omstilling på flere måder. Producenterne 
vil have stort fokus på designfasen, for det er her, 
at det afgøres hvor vidt emballagen kan gøres mere 
genanvendelig og dermed mere økonomisk rentabel.  

- Fremtidens emballageansvar kan måske have en 
afsmittende effekt på os forbrugere således, at vi 
måske i fremtiden fravælger varer, som ikke har en 
miljørigtig emballage eller er omgivet af for meget 
unødig emballage. Set i det perspektiv kunne produ-
centansvaret måske være lige præcis det som satte 
skub i udviklingen, fortæller Marianne. 

Opgaver for producenter og VANA 
Ifølge Marianne er der en række opgaver som pro-
ducenterne skal arbejde med i tiden frem til de 
kommende bekendtgørelser. De skal, hvis de ikke 
allerede har det, have helt styr på data på deres 
emballage. Hvilke materialer bruges der, hvor meget 
og hvilke designvalg. Når rammerne for miljøgradu-
eringen kommer, er det meget nemmere at tage et 
valg om re-design og omlægning, når der er styr på 
datagrundlaget. 
For VANA er der også en række opgaver, som der 
skal arbejdes med. Det er blandt andet IT (systemer 
til databehandling), organiseringen af VANA og hver-
ve så mange medlemmer som mulig.  Opgaver som 
Marianne og hendes team allerede er i fuld gang 
med. 

Principper for miljørigtig emballage
• Er materiale minimere  
• Fremstillet af en slags materiale
• Let at kilde sortere
• Kan indgå i en genanvendelsesproces
• Beholder høj værdi som sekundær råvare

Producentansvaret på virker og koster 
41.000 virksomheder bliver omfattet af emballa-
geansvaret.
Udgiften anslås til at være 2,35 milliarder pr. år.
                                                                   (Kilde VANA)



ARGO får en ny beholder på sine genbrugspladser til 
udtjente sutter. Det gør ARGO for at tilbyde børn og 
forældre et fornuftigt alternativ til sutter på et sutte-
træ i naturen - for der hører plastik ikke til. 

Du har sikkert oplevet at møde et suttetræ, når du 
har været på tur i en skov, park eller et andet grønt 
område. På suttetræet hænger en masse sutter, ofte 
med bånd og i plastikposer. Det er umiddelbart en 
fin gestus, hvor de yngste børn markerer, at de er 
blevet så store, at de ikke længere har behov for at 
have deres sutter til at trøste sig med. Men at hænge 
plastiksutter ude i naturen, hvor sutterne måske fal-
der ned eller river sig løs med vinden og ender andre 
steder er ikke optimalt.  
 
- ARGO kan, med de yngste borgers hjælp, flytte 
sutterne ud af naturen og ind på genbrugspladserne, 
og samtidig bidrage til at de yngste borgere bliver 
fremtidens superbrugere i sortering. 
en god oplevelse, og samtidig bidrage til at børnene 
udvikler sig til at blive fremtidens ansvarlige super-
brugere i sortering, siger Finn Kjær, Genbrugschef i 
ARGO. 

100 sutter per barn
Ifølge sut-producenter bruger et barn i gennemsnit 
100 sutter fordelt på de første tre leveår (0-3 år) og 
en gennemsnitsfamilie får knap to børn. Det er knap 
200 sutter pr. børnefamilie – det er voldsomt mange 
sutter, der kan fjernes fra naturen ved at aflevere 
dem på genbrugspladsen.

Fraktion 48 til udtjente sutter
På de fleste genbrugspladser står den nye beholder 
til udtjente sutter ved pladsens kemihus. Hvis den 
ikke er til at få øje på, så henvend dig til en af medar-
bejderne på pladsen, de vil rigtig gerne vil hjælpe. 

ARGO takker på forhånd børn og forældre for at 
aflevere sutter på genbrugspladsen, og på den måde 
passe på naturen.  

FAKTA OM SUTTER 
Barnet har helt fra fødslen et naturligt suttebe-
hov. 
 
Sutter består typisk af enten silikone og natur-
gummi/latex.  
 
Ifølge sut-producenter bruger et barn i danmark  
hundrede sutter i gennemsnit de første tre leve-
år. 75 til 85 procent af børn i den vestlige verden 
bruger sut.  
 
Suttebehovet aftager og ophører for det meste i 
12-15-månedersalderen. Hvis det er vanskeligt at 
få barnet til at stoppe, kan et enkelt kneb være 
at punktere sutten. Så mister barnet hurtigt inte-
ressen for den. 
Brug af sut efter andet leveår medfører risiko for 
skæve tænder. 

 
 
 
 
 
 
UDTJENTE SUTTER KAN NU 
AFLEVERES PÅ GENBRUGS-
PLADSEN I STEDET FOR PÅ 
ET SUTTETRÆ I NATUREN
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Til Forældre: Istedet for sutte-træer i naturen har de 
yngste borgere fået deres helt egen beholder på ARGOs 
genbrugspladser til udtjente sutter. Det er sund fornuft, 
miljørigtigt og et sorteringsansvar, som selv yngste bor-
gere kan hjælpe med.  
 
TIl barnet: Til dig som er blevet så stor, at du ikke længe-
re har behov for dine sutter. Du kan nu tage dine foræl-
dre med på genbrugspladsen, og aflevere sutterne i en 
rigtig sut-beholder. Tillykke med det store skridt! 

SORTERING FOR DE YNGSTE



JULESKRALDEFEST: Så er der igen mulighed 
for genbrugsguld til genbrugsjægere 
Den 14. december gentager ARGO succesen og 
afholder ’Jule-Skraldefest’ på genbrugspladserne: 
Roskilde, Køge, Torkilstrup, Gørlev, Hårlev og Viby. 
Festen foregår i tidrummet 17-19 hvor der gives fri 
adgang til alle genanvendelige materialer på plad-
sen.  
 
Genbrugsguld efter ’Først til mølle princippet’ 
Skal der laves nyt skur,  renoveres i privaten eller 
mangler der godt genbrugstøj til julegaver, så er der 
rig mulighed for at få alle ønsker opfyldt til årets sid-
ste Skraldefester. Dog er genbrugsguldet efter ’først 
til mølle princippet’, så man skal nok komme i god 
tid, hvis Moster Oda’s julegave skal sikres eller de 
gode planker til skuret.  
 
- I en tid hvor priserne er på himmelflugt, og vi sam-
tidig står midt i en klimakrise, så er direkte genbrug 
en ’win win’, for både pengepung og miljø. Vi har 
haft stor succes med at afvikle en række Skraldefe-
ster, og nu prøver vi med en ’Jule-Skraldefest’. Vi hå-
ber, at vi ligesom tidligere Skralefester får en masse  
besøgende,og det glæder vi os til, siger Finn Kjær. 
 
Gratis genbrugsmaterialer 
Konceptet er, at alle containere, som indeholder 

genanvendelige materialer åbnes, så de besøgende 
kan hive det ud, som de lige står og har behov for.  
Nogle af de porpulære materialer ved tidligere 
Skraldefester har været tekstiler, træ, møbler, bøger  
og haveredskaber. 

Næsten gratis julegaver i Gensalg
Gensalg-butikkerne på Køge, Roskilde og Torkilstrup 
genbrugsplads har 50% rabat på alle varer i anled-
ning af ’Skraldefesten’. Kan man ikke finde det, man 
leder efter på Genbrugspladsen, så kan man måske 
finde det til billige penge i Gensalg.  

FAKTA OM CO2 BESPARELSE VED DIREKTE  
GENBRUG 
 
Gensalg har fra januar til oktober i indeværende 
år omsat cirka 272.000 varer, svarende til en CO2 
besparelse på cirka 3.600 ton contra ny produce-
rede varer.  

Ifølge Klima, Energi og Forsyningsministeriet er 
klimaaftrykket i gennemsnit pr. dansker 11 ton 
CO2. 60 % af det samlede klimaaftryk stammer 
fra privatforbrug, som fx indkøb af udenlandske 
fødevarer eller den årlige charterferie. 

Gensalg har 50% rabat under skraldefesten - 
Mitzi Lindenskov, medarbejder i Gensalg. 



Glædelig jul fra 
alle os til alle jer
Glædelig jul fra 
alle os til alle jer


