
-Vi tager ansvar for dit affald!

HAR DIN VIRKSOMHED TJEK                                
PÅ AFFALDSSORTERING?

-Hos Peter Sørig Renovation laver vi individuelle løsninger og
sikrer korrekt håndtering af virksomhedens affald



Har din virksomhed tjek på affaldssortering?

Hos Peter Sørig Renovation hjælper vi din virksomhed med den grønne omstilling. Vi
sørger for at I overholder kravene til den udvidede affaldssortering, uden det kræver
store ressourcer for din virksomhed.

Fra den 1. januar 2023 er det et krav, at alle virksomheder skal sortere husholdningslig-
nende affald efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger. Derfor er det 
vigtigt at kende de forskellige former for affald.

Hvad er husholdningslignende affald?
Det er typisk affald, der i sammensætning minder om affald fra private husholdninger. I alt 
er der tale om 10 typer af affald:

Større ansvar hos den enkelte virksomhed
Der vil fremover være krav om dokumentation for din virksomheds affaldshåndtering. Ved 
et affaldstilsyn på din virksomhed, kan tilsynet udbede dig dokumentation for følgende:

At virksomheden har en aftale med en affaldsaktør registreret i affaldsregistret om af-
hentning og genanvendelse af virksomhedens affald

Hvilke affaldsmængder virksomheden har genereret for en given periode

Genanvendelsesmål for virksomheden

Det bliver altså dit ansvar som virksomhed at sortere affaldet, så det lever op til de nye 
sorteringskrav.

Vi hjælper dig
Hos Peter Sørig Renovation står vi klar til at vejlede din virksomhed til en bedre affalds-
sortering.

Vi leverer containere mærket med affaldspiktogrammer, så det er nemt at se hvilke frak-
tioner der skal i hvilke containere

Vi leverer vejledningsmateriale omkring den udvidede affaldssortering, og står altid klar 
til at rådgive

Vi indvejer affaldet efter affaldstype og indberetter mængderne til Miljøstyrelsen på
vegne af din virksomhed. Det sikrer virksomhedens dokumentation for det generede 
og sorterede affald ved et eventuelt affaldstilsyn på virksomheden.

Affaldskurven skal knækkes
For at øge genanvendelse og nedbringe CO2-udledningen skal en større del af vores nu-
værende affaldsmængder indgå i cirkulær økonomi. Målet med den nye udvidede affalds-
sortering er derfor at mere affald bliver genanvendt eller genbrugt. Derfor er det politisk
besluttet, at vi skal have en øget og ensartet sortering af affald på tværs af virksomheder
og de private husholdninger.
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RØNNERE VIRKSOMHED



MADAFFALD har en høj genanvendelighed, som kan omdan-
nes til biogas og restproduktet til gødning på landbrugsjord.

JA TAK
•   Madrester
•   Rå fødevarer
•   Kaffefiltre og teposer
•   Æggeskaller
•   Kød og mindre ben
•   Afskårne blomster og krydderurter
•   Fisk og skaldyr
•   Frugt og grønt
•   Brød

NEJ TAK
    Jord fra potteplanter
•   Servietter
•   Bagepapir
•   Aske

RESTAFFALD er forbrændingsegnet affald, der ikke kan gen-
anvendes. Restaffaldet vil blive energiudnyttet til elektricitet og 
varme. Det er vigtigt at batterier, elektronik og farligt affald ikke 
sorteres som restaffald.

JA TAK
•    Beskidt emballage af pap og papir
•    Chips- og kaffeposer
•    Gavepapir og servietter
•    Cigaretskod/ snus
     Pizzabakker
     Engangsemballage feks. papkrus
     Madpapir
     Hygiejneaffald

NEJ TAK
    Kemikalier
•   Elpærer
•   Trykflasker
    Farligt affald
    Elektronik
    Batterier
    Spraydåser

SKAL I LUKKEDE POSER

SKAL I LUKKEDE POSER



GLAS er let genanvendeligt og størstedelen bliver smeltet om 
til nye glasprodukter. Glasset skal være tømt og skrabet rent for 
mad- og drikkevarer. Hvis glas indsamles i poser, må poserne 
ikke komme i glascontaineren.
 

JA TAK
•   Vinflasker
    Spiritusflasker
    Flasker fra madolie og dressinger
    Glasflasker uden pant
•   Konservesglas
•   Drikkeglas
•   Glasskår fra alle ovenstående

NEJ TAK
•   Porcelæn
•   Spejle
•   Keramik
•   Elpærer 
•   Medicinglas
•   Vinduesglas
•   Lysstofrør

METALLÅGSKAL I METAL

METAL har en høj genanvendelighed, da metallet kan smeltes 
om og bruges til nye produkter.
Mindre dele af plast på metal må gerne komme med. Metalem-
ballagen skal tømmes, skrabes eller helst skylles rent.

JA TAK
•    Konservesdåser og låg
•    Gryder, pander og bestik
•    Søm og skruer
•    Øl- og sodavandsdåser uden pant
     Aluminiumsbakker
     Staniol

NEJ TAK
•   Spraydåser
    Metal med kemikalier
    Elektronisk værktøj
    Jern og metal med elektronik
    Chips- og kaffeposer hvor 
    indersiden ligner aluminium

SKAL IKKE IPOSER



PLAST har et stort genanvendelsespotentiale, og kan genan-
vendes til nye plastprodukter.
Plastemballagen skal tømmes og skrabes rent for indhold.

JA TAK
•    Hård og blød plastemballage 
     Plastdunke
     Plastbakker, -bøtter og -låg
•    Plastikposer (uden metalfilm)
•    Plastflasker uden pant
     Plastlåg fra flasker, dunke og bøtter
     Emballage fra håndsprit, rengø-  
     ringsmidler og emballager med   
     faresymboler skal være tømt, skyl  
     lede og uden låg

NEJ TAK
    Chipsposer og kaffeposer
    Ledninger
    Emballage fra kemikalier
    Gummihandsker
    Plast med elektronik el. batterier
    Medicinemballage 

MAD- & DRIKKEKARTONER kan genanvendes til ny embal-
lage. Kartonen skal tømmes, skrabes- eller skylles ren inden 
sortering.

JA TAK
•    Mælkekartoner
     Yoghurtkartoner
•    Kartoner til drikke, fx juice og saft
•    Kartoner til mad, fx flåede tomater

NEJ TAK
    Pizzabakker
•   Papkrus
•   Chipsposer og kaffeposer
    Meget beskidte mad- og 
    drikkekartoner. (restaffald)

KAN KOMMES I KLAREPOSER

KAN KOMMES I KLAREPOSER



PAP er let genanvendeligt og afsættes til danske og udenland-
ske sorterings- og behandlingsanlæg, hvor det genanvendes til 
nyt pap.
 

JA TAK
•   Papkasser
    Paprør 
    Papemballage
•   Skotøjsæsker
•   Karton
•   Æggebakker (rene og tørre)

NEJ TAK
•   Beskidt mademballage
•   Vådt og snavset pap
•   Mad- og drikkekartoner
    Pizzabakker
    Flamingo

SKAL IKKE IPOSER

PAPIR har en høj genanvendelsesprocent og papiret afsættes 
til danske og udenlandske behandlingsanlæg, hvor det bliver til 
nyt papir. 

JA TAK
    Aviser
    Reklamer
    Brochurer
•   Kontorpapir og kvitteringer
•   Kuverter med og uden rude
•   Papirposer

NEJ TAK
    Vådt og beskidt papir 
•   Gavepapir og bagepapir 
•   Bøger 
•   Pizzabakker
•   Mad- og drikkekartoner
    Ringbind
    Servietter og papirhåndklæder

SKAL IKKE IPOSER



FARLIGT AFFALD må ikke ende som restaffald, hvor det kan 
gøre skade. Derfor er det vigtigt, at farligt affald bliver sorteret 
korrekt. 
Farligt affald skal opbevares i original/forsvarlig emballage. 
 

JA TAK
•   Spraydåser
    Maling- og olierester
•   Elpærer, LED-pærer m.m.
•   Kemikalierester
    Batterier
    Gasflasker
    Olie
    Elektronik

SKAL VÆRE

 I FORSVARLIG

EMBALLAGE

Vi tager en dialog 
omkring de enkelte 

affaldstyper

TEKSTILAFFALD er udtjent tøj og tekstiler, der ikke kan gen-
bruges. Tekstilerne og tøjets fibre indgår i ny produktion af tøj. 

JA TAK
•   Jeans
•   Trøjer
•   Håndklæder
•   Viskestykker

NEJ TAK
•   Sko og bælter
•   Tasker
•   Genbrugsegnet tøj

SORTERINGEN 
PÅBEGYNDES I 

LØBET AF 2023



Skræddersyet løsning tilpasset virksomhedens behov
Hos Peter Sørig Renovation laver vi individuelle løsninger, så vi sikrer at din affaldsløs-
ning passer til din virksomhed. Vi har containere i forskellige størrelser og kan sammen-
sætte disse samt tilpasse tømningsintervallet efter virksomhedens behov.

Peter Sørig Renovation – Vi tager ansvar for dit affald
Hos Peter Sørig Renovation har vi igennem de sidste 25 år gået forrest i kampen om at 
skåne miljøet. Ved hjælp af cirkulær økonomi kan vi spare på jordens ressourcer. Derfor 
hjælper vi virksomheder af med deres affald på den bedst mulige måde, så mest muligt 
kan genanvendes eller genbruges. Vi sætter en ære i at yde en god og fleksibel service 
og derved have tilfredse kunder.

Peter Sørig Renovation er godkendt af Miljøstyrelsen som indsamlingsvirksomhed.

Kontakt
Kontakt os og hør nærmere om en sorteringsløsninger, der passer til din virksomhed, vi 
udarbejder gerne et uforpligtende tilbud, eller står til rådighed hvis du har spørgsmål til 
din nuværende sorteringsordning hos os.

Peter Sørig Renovation A/S

 9842 6855
 info@skraldemanden.dk EN

 GRØNNERE VIRKSOM
HED


