
 
 
 
 

  

 

 

Virksomheder skal sortere husholdningslignende affald inden 
udgangen af 2022 
I har som virksomhed ansvar for korrekt sortering og bortskaffelse af 
jeres affald. Senest pr. 31. december 2022 skal alle virksomheder også 
sortere affald, der minder om borgeres husholdningsaffald.  
Har din virksomhed ikke noget husholdningslignende affald, kan du se 
bort fra dette brev. 
 
Hvad skal sorteres? 
Virksomheder skal sortere ”husholdningslignende affald”, der i 
sammensætning typisk minder om affald fra private husholdninger. I alt 
skal der sorteres mindst 10 typer af affald: 
 
Mad, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald 
og restaffald (og tekstilaffald fra 2024). 

 
Husk! Virksomheder skal selv sørge for afhentningsordning 
I kan enten selv aflevere det sorterede affald på genbrugspladsen, eller I 
kan få en godkendt affaldsindsamler fra det nationale affaldsregister til at 
indsamle affaldet for jer. Vælger I selv at køre affaldet på 
genbrugspladsen, skal I sørge for at købe et årsabonnement eller en 
månedsbillet. Alle fraktioner, med undtagelse af madaffald og restaffald, 
kan afleveres på genbrugspladsen.  
 
Kommunen tilbyder p.t. ikke nogen ordning for indsamling af 
virksomheders genanvendelige affald. I løbet af 2023 vil kommunen 
kunne tilbyde en indsamlingsordning, dog kun for små virksomheder, der 
har affald som i art og mængde svarer til en gennemsnitlig husstand. 
Hold jer derfor løbende orienteret på kommunens hjemmeside. 
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Slå jer sammen med en eller flere nabovirksomheder 
Er I flere virksomheder i en erhvervsejendom med større mængder 
affald, kan I overveje at slå jer sammen om en henteordning fra en 
godkendt affaldsindsamler. Alternativt kan I foreslå jeres udlejer, at de 
tilbyder en fælles affaldsordning for ejendommens virksomheder, mod et 
ekstra gebyr i jeres leje.  
 
Piktogrammer til afmærkning af beholdere 
Beholdere til indsamling af husholdningslignende affald skal mærkes 
med piktogrammer fra det nationale piktogramsystem fra Dansk 
Affaldsforening, som gør affaldssorteringen mere ensrettet. 
 
Husk! I skal kunne dokumentere korrekt håndtering og afhentning 
Uanset hvilken løsning I vælger, skal I være opmærksomme på, at I står 
til ansvar for det affald, jeres virksomhed genererer. I skal derfor kunne 
dokumentere, at affaldet er håndteret korrekt hos jer, og herefter 
afleveret korrekt på genbrugspladsen, eller indsamlet og bortskaffet 
korrekt. 
 
Krav om mere affaldssortering er udstedt i Affaldsbekendtgørelsen 
Alle virksomheder har i mange år haft pligt til at sortere deres affald, så 
det kan genanvendes, jf. Affaldsbekendtgørelsen. Det nye krav i 
Affaldsbekendtgørelsen* fra 2021 er, at sorteringskriterierne for 
håndtering og bortskaffelse af husholdningslignende affald hos 
virksomheder ensrettes med de kriterier, der stilles til borgere. 
 
Nyttige links: 
• Læs mere om de nye regler for sortering hos Miljøstyrelsen.  
• Læs mere om affaldssortering og -bortskaffelse fra virksomheder på 

kommunens hjemmeside  
• Læs om virksomheders adgang til genbrugspladser på Norfors 

hjemmeside 
• Find en affaldsindsamler eller tjek, om den affaldsindsamler I ønsker 

at anvende er godkendt i det nationale Affaldsregister 
• Læs mere om piktogrammerne hos Dansk Affaldsforening 
• Læs Affaldsbekendtgørelsen på Retsinformation.dk 
 
Venlig hilsen 
 
Klima, Natur og Miljø  
Teknik og Miljø 
Rudersdal Kommune  
 

https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/de-ti-affaldsfraktioner/materialer-til-arbejdspladser
https://www.rudersdal.dk/sektioner/affald-og-miljoe
https://www.norfors.dk/da-DK/Erhverv/K%c3%b8b-adgang-til-genbrugsplads/K%c3%b8b-adgang-til-genbrugspladser.aspx
https://www.norfors.dk/da-DK/Erhverv/K%c3%b8b-adgang-til-genbrugsplads/K%c3%b8b-adgang-til-genbrugspladser.aspx
http://affaldsregister.ens.dk/
http://affaldsregister.ens.dk/
https://danskaffaldsforening.dk/faelles-piktogramsystem
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2512
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