
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vejledning i sortering af affald 
Virksomheder 
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Har du styr på affaldssorteringen? 
Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for 
virksomheden, kommunen og samfundet som helhed. 
 
Alle virksomheder skal sortere deres affald. Det er desuden virksomhedens ansvar, at affaldet 
opbevares og bortskaffes efter gældende regler. 
 
Denne vejledning er ment som en hjælp til dig og din virksomhed med hensyn til at sortere 
og bortskaffe affald på den bedste måde. 
 
Sidst i vejledningen finder du et skema, der giver et hurtigt overblik over håndteringen af det 
mest almindelige affald fra virksomheden. 
 

Hvem må køre med virksomhedens affald? 
De transportører og indsamlingsvirksomheder du indgår aftale med, skal være registreret i 
det nationale affaldsregister på https://www.affaldsregister.mst.dk/ 
 

Affaldsprioritering 
Den nationale affaldsprioritering ser således ud: 
 

1. Forebyggelse og minimering af affald 
2. Genanvendelse/genbrug 
3. Forbrænding med energiudnyttelse 
4. Deponering 

 
Affaldsforebyggelse har den højeste prioritet, mens deponering kun benyttes, hvis affaldet 
ikke kan genanvendes eller ikke er forbrændingsegnet. 
 

Genanvendelse 
Affald, som virksomheden som minimum altid skal sortere for sig til genanvendelse: 

• Genanvendeligt PVC-affald 
• Genanvendeligt papir 
• Genanvendeligt pap 
• Genanvendeligt affald af glas, plast, metal og træ 
• Genanvendeligt farligt affald. 

 

Affald til forbrænding 
Forbrændingsegnet affald er affald, der ikke er egnet til genanvendelse. Affaldet skal deles op 
i dagrenovationslignende affald og øvrigt forbrændingsegnet affald.  
Affaldet skal køres til omlastning på Genknus, Remmerslundvej 37, 8723 Løsning, før det 
transporteres til forbrændingsanlægget. 
 

Dagrenovationslignende affald 
Dette affald er f.eks. madrester, uhygiejniske emballager fra fødevarer (f.eks. mælkekar-
toner). Dagrenovationslignende affald skal indsamles via Hedensted Kommunes dagrenova-
tionsordning, hvis du ikke har lavet aftale med en privat affaldstransportør.  

 

Øvrigt forbrændingsegnet erhvervsaffald 
Dette affald er f.eks. beskidt pap, papir, plast eller tom emballage, der har indeholdt olier 
eller kemikalier. 



 

Affald til deponi 
Affald, der hverken kan genbruges eller forbrændes skal deponeres. 
Deponeringsegnet affald skal afleveres til omlastning på Østdeponi, Fasterholtgårdvej 10, 
7400 Herning, før det transporteres til deponi. 
 

Affald til specialbehandling 
Noget affald kræver specielle behandlingsmetoder, der sikrer, at miljøet bliver skånet. 
Affald betegnes som farligt affald, når det udgør en miljømæssig eller sundhedsmæssig risiko. 
Dette affald er f.eks. olie-/kemikalieaffald, spraydåser, elektronik. De forskellige typer af far-
ligt affald må ikke blandes sammen.  
Farligt affald skal bortskaffes gennem den fælleskommunale indsamlingsordning, som admini-
streres af Modtagestation Syddanmark I/S (Motas I/S) tlf.: 76 20 13 00, eller til an-
den godkendt modtager.  
 

Genbrugsstationer 
Virksomheder kan aflevere mindre mængder affald på de fire genbrugsstationer i Kommunen, 
hvis de er tilmeldt ordningen. På genbrugspladserne kan afleveres sorteret affald, men ikke 
dagrenovationslignende affald samt andet uhygiejnisk affald.  
 
Køretøjer (med en totalvægt på maksimalt 3.500 kg) med tilhørende trailer har adgang til 
genbrugsstationerne.  
 
Din virksomhed må aflevere op til 200 kg farligt affald pr. år.  
 
Emballeret affald skal afleveres i klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af persona-
let.  
 
Se mere på www.hedensted.dk om hvordan du tilmelder dig ordningen og sender en sms før 
du kører på genbrugsstationen. 

 

Yderligere vejledning 
Hvis du bliver i tvivl om, hvordan affaldet skal sorteres, er det en god idé at kontakte din 
affaldsbehandler for mere information. På den måde kan du undgå fejlsortering og derved 
ekstraregninger.  
 
Du kan læse mere om affald på Hedensted Kommunes hjemmeside, www.hedensted.dk.  
 
Du er også velkommen til at kontakte Natur & Miljø på tlf.: 7975 5694, hvis du har yderligere 
spørgsmål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sortering af affald fra virksomheder i Hedensted Kommune 
 

 
G = Genanvendelse, F = Forbrænding, D= Deponi, S= Specialbehandling 

 
                            Affaldsfraktion G F D S 

Akkumulatorer x    
Batterier x    
Dagrenovationslignende   X   
Elektrisk og elektronisk udstyr    x 
Elsparepærer    x 
Filtermateriale og –støv  X   
Filtermateriale og –støv, rustfrit stål    x 
Forbrændingsegnet  X   
Gipsplader x    
Glas  x    
Imprægneret træ  X   
Jern / metal skrot x    
Kabler/ledninger x    
Kemikalier    x 
Klude m. olie eller kemikalie    x 
Lak- og limaffald, ikke udhærdet    x 
Lak- og limaffald, udhærdet  X   
Lysstofrør    x 
Maling, ikke udhærdet    x 
Maling, udhærdet  X   
Motordrevne køretøjer og dele derfra x    
Olierester / Spildolie / Oliefiltre    x 
Pap, rent x    
Pap, snavset  X   
Papir, rent incl fortroligt papir x    
Papir, snavset  X   
Plast rent x    
Plast, snavset  X   
PVC – blød   x  
PVC – hård  x    
Spraydåser, også tomme    x 
Træ (malet) x    
Træ, rent x    
Træpaller x    

                           Fraktionerne er eksempler, ikke en udtømmende liste. 
 
 
For affaldet i skemaet ovenover gælder, at affaldet må afleveres på genbrugsstationen, hvis virksomheden 
er tilmeldt ordningen. Der må dog max. afleveres 200 kg farligt affald årligt. Dog må det dagrenovationslig-
nende affald ikke afleveres på genbrugsstationen. Emballeret affald skal afleveres i klare plastsække.  
Hvis virksomheden ikke er tilmeldt, skal der anvendes en transportør eller indsamler, som er registreret på 
www.affaldsregister.mst.dk.  
 
For det dagrenovationslignende affalds vedkommende, skal virksomheden tilmeldes den kommunale ord-
ning for dagrenovation eller indgå en aftale med en privat renovatør. Dagrenovationslignende affald skal 
holdes adskilt fra øvrigt forbrændingsegnet affald. 
 
 
 
 

 


