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Nye regler for husholdningslignende affald fra virksomheder
Fra den 31. december 2022 er det et krav, at arbejdspladser sorterer husholdningslignende affald. Reglerne skal sikre, at vi sorterer vores affald
i endnu højere grad - også når vi er på arbejde.

Affaldsproducerende viksomheder med
husholdningslignende affald skal som minimum sortere i 10
forskellige affaldstyper.

Plastik, Mad- og drikkekartoner, Pap, Papir, Madaffald,
Metal, Glas, Farligt affald, Restaffald, Tekstiler (gælder først
fra 1. juli 2023)

Det er den erhvervsdrivende som skal sørge for håndtering af erhvervsaffald. De kender det allerede fra produktionsaffald, og nu gælder det
også for husholdningslignende affald. Alle virksomheder er forpligtet til at implementere sortering og bortskaffelse af husholdningslignende
affald i 10 affaldstyper.

Den erhvervsdrivende har ansvaret for at kontakte en affaldsaktør, der er godkendt af Energistyrelsen. Det er deres ansvar at dokumentere,
at der er lavet en aftale med en godkendt affaldsaktør.
Se hvilke aktører som er godkendte på dette link: https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx

Virksomheder må gerne bruge de kommunale affaldssorteringer til genanvendeligt affald som pap, papir, plast, metal, glas, madaffald
og restaffald på to betingelser:
- Hvis din virksomhed har en aftale med ejeren af bygningen om at bruge den kommunale ordning til dagrenovation.
- Hvis din virksomhed ikke har mere af den pågældende affaldstype, end det der i art og mængde svarer til en almindelig husholdning.



GRATIS DOWNLOAD AF PIKTOGRAMMER

Gør det lettere at skabe en praktisk og hygiejnisk affaldssortering
med tydelig mærkning. Dansk Transport Emballage tilbyder gratis
download af piktogrammer, der sammen med magnetrammer giver
en god synlig, omkostningseffektiv og fleksibel mærkning af affaldet.

Find de gratis piktogrammer i dette link:
https://www.dtemballage.dk/profil/verdensmaal



NUDGING SOM REDSKAB

Danskerne går ind for affaldssortering,
men holdning bliver ikke altid omsat til
handling. Øget fokus på genanvendelse
betyder, at virksomhederne skal
kildesortere mere og bedre.
I den sammenhæng kan nudging bruges
som redskab for aktivt at anspore
en holdningsændring.

Nudging er en form for adfærdsdesign
og handler om at påvirke adfærd, ikke
holdninger. Det beskrives ofte som at
give et lille puf, for at hjælpe folk til at
gøre det de helst vil, men ikke rigtig
får gjort.

De nye affalds piktogrammer er en
nudging som skal bidrage til en 
forbedret kildesortering.



RENGØRINGSVENLIGT MILJØ

En væghængt løsning skaber et
mere rengøringsvenligt miljø.
Perfekt til klasseværelset eller
kantiner samt steder hvor det
skal være nemt at gøre
regelmæssigt rent på gulve.

Låget sidder tæt og løsningen er
derfor god til bio og madaffald.

Med denne tætte løsning slipper
man for at være plaget af utøj i
lokalet.

Affaldsstationen i
genanvendt plast kan let tages
ned og rengøres.



40 LITER PLASTBEHOLDER
Kvadratisk beholder for enkel affaldssortering.
Rummet er 40 liter



40 LITER PLASTBEHOLDER
Mål: 590x320x360 mm (HxBxD)

Plastbeholder kvadratisk
40 liter, hvid

Plastbeholder kvadratisk
40 liter, grå

Låg til 40 liter, grå Låg til 40 liter, grøn Låg til 40 liter, gul Låg til 40 liter, rød Låg til 40 liter, blå 



40 LITER PLASTBEHOLDER
Mål: 590x320x360 mm (HxBxD)

Mål inkl. vippelåg
747x320x366 mm (HxBxD)

Plastbeholder kvadratisk
40 liter, hvid

Plastbeholder kvadratisk
40 liter, grå

Låg til 40 liter, hvid Låg til 40 liter, rød Låg til 40 liter, gul Låg til 40 liter, grøn Låg til 40 liter, grå Låg til 40 liter, blå 



TRANSPORTVOGNE OG RAMMER

Transportvogn 40 liter kvadrat, hvid

Grå Guld Rød Grøn Orange Blå Sort

Mærk beholderne
med dine egne
skabeloner og
benyt magnetrammer
for at gøre det lettere
at sortere.



60 LITER PLASTBEHOLDER

Rektangulær affaldsbeholder med
bærehåndtag til nem transport. Har
plads til 60 liter. Den rektangulære
form er praktisk og pladsbesparende.
Ideel til affald, sortering og genbrug.

Alle 60 liters beholdere, undtagen den
sorte, er godkendt til direkte kontakt
med fødevarer i henhold til europæisk
standard 1935/2004/EU.
Kan opbevares i en fryser
(max frysetemperatur -20 grader C)



60 LITER PLASTBEHOLDER

Vores affaldsspande er lette at håndtere, lette at tømme og ikke mindst i disse tider, lette
at rengøre og decinficere.

Affaldsposen er sikkert på
plads via riller i hjørnerne.

Ergonomiske bærehåndtag
og grebvenlig underside
forenkler løft og tømning.

Skrå kanter forhindrer
vakuumeffekt ved stabling
og opdeling. Vand drænes,
via huller i håndtagene, når
spanden vaskes.



60 LITER - ECO60 - BLUE ANGEL



60 LITER PLASTBEHOLDER

60 liter hvid 60 liter grå 60 liter sort

60 liter grøn 60 liter blå 60 liter gul 60 liter rød

Mål: 600x280x590 mm (HxBxD)



60 LITER LÅG
Rektangulært låg til 60 liter affaldsbeholder. Udskæring på toppen giver et nemt greb.

60 liter gul 60 liter gul 60 liter gul 60 liter gul

60 liter gul 60 liter gul 60 liter gul



60 LITER HÆNGSLET LÅG
Rektangulært låg med hængsler til 60 liter affaldsbeholder. Låget er let at montere - klemmeforbindelsen får låget til at
sidde fast på toppen af beholderen. Låget løftes med hånden og forbliver åbent.

60 liter hvid 60 liter gul 60 liter grøn 60 liter blå

60 liter grøn - dåser 60 liter blå - papir



TRANSPORTVOGNE OG RAMMER

Transportvogn 60 liter hvid
Transportvogn DUO 60 liter hvid

Magnetramme A5 sølv Magnetramme A5 sort



90 LITER PLASTBEHOLDER

Firkantet affaldsbeholder med
bærehåndtag for nem transport.
Kapacitet 90 liter. Ideel til affald,
sortering og genbrug.
Alle 90 liters affaldsbeholdere,
undtagen den sort, er godkendt
til direkte kontakt med fødevarer
i henhold til europæisk standard
1935/2004/EU.



90 LITER PLASTBEHOLDER
Mål: 605x510x487 mm (HxBxD)

Inkl. håndtag

Plastbeholder 90 liter, hvid Plastbeholder 90 liter, grå

Plastbeholder 90 liter, grøn Plastbeholder 90 liter, blå Plastbeholder 90 liter, sort



90 LITER LÅG OG TRANSPORTVOGN
Låg til affaldsbeholder 90 liter. Med håndtag for nem håndtering. 

Låg til 90 liter, hvid Låg til 90 liter, sort Låg til 90 liter, brun

Låg til 90 liter, gul Låg til 90 liter, grøn Låg til 90 liter, blå Transportvogn til 90 liter, hvid



www.dtemballage.dk


