
SAMMEN OM  
AFFALDET

Guide til affaldssortering i kommunale institutioner



ET FÆLLES MÅL
Skanderborg Kommune og Odder Kommune vil sætte en høj 
standard for bæredygtighed og udnyttelse af ressourcerne i 
affaldet, og de kommunale institutioner skal gå forrest.

Gode affaldsvaner nedsætter nemlig vores CO2-udledning, øger 
genanvendelsen og sparer naturens ressourcer. Derfor skal vi 
sortere vores affald på samme måde på skolen, plejehjemmet 
og biblioteket, som borgerne allerede gør derhjemme i vores to 
kommuner. Mange institutioner er allerede godt på vej, og nu skal 
alle med på vognen! 

Derfor gøres der i 2020 og 2021 en ekstra indsats for at få alle 
Skanderborg og Odders kommunale institutioner med.

Der skal opsættes indendørs sorteringsbeholdere til dagligt 
genanvendeligt affald i alle kommunale institutioner.

I denne guide kan I orientere jer og få inspiration til gode 
affaldsvaner. I kan blandt andet finde information om, hvordan det 
daglige affald skal sorteres, en guide til hvordan I får succes med 
sorteringen og tips til at skabe mindre affald.

I Renosyd står vi klar til at guide jer gennem en god opstart. Vi 
glæder os til et godt samarbejde, og ønsker jer god fornøjelse med 
affaldssorteringen!

Med venlig hilsen

Renosyd
Skanderborg Kommune
Odder Kommune

ØVRIGT AFFALD
Indimellem opstår affald som fx elektronik, der er 
gået i stykker eller en malingrest. Dette affald skal 
også sorteres. Meget af det kan nemlig genanven-
des, og noget kræver specialbehandling for ikke at 
forurene miljøet. På genbrugspladsen kan I afleve-
re mange typer sorteret affald.

Saml affaldet sammen i f.eks. et depotrum, hvor 
det kan sorteres og opbevares, indtil det afleveres 
på genbrugspladsen. 

Husk også at informere alle i institutionen om, 
hvor affald skal afleveres/opbevares.
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Styr på  
SORTERINGEN

God affaldssortering er en forudsætning for, at mest muligt affald kan  
genanvendes og håndteres forsvarligt. Derfor er det vigtigt, at institutionen  

er indrettet sådan, at sortering bliver en naturlig del af hverdagen.

DAGLIGT AFFALD
Skanderborg og Odder byråd har besluttet, at 
alle kommunale institutioner skal sortere deres 
affald i mindst de samme fraktioner som borgerne 
derhjemme. Det betyder, at der i løbet af 2020-
2021 skal opstilles sorteringsbeholdere til tre typer 
affald i alle kommunale institutioner: 

• Papir og pap (i samme beholder)
• Emballage: Glas, metal og hård plast  

(i samme beholder)
• Restaffald

Det bemærkes, at der i de kommende år sandsyn-
ligvis indføres sortering i flere forskellige affalds-
typer. Derfor bør affaldsløsningerne være fleksible, 
så der kan tilføjes mere sortering i fremtiden.

Læs mere om indendørs og udendørs affaldsbeholdere samt Renosyds henteordninger i separat informationsmateriale.

DETTE AFFALD HENTER RENOSYD DETTE AFFALD AFLEVERES  

PÅ GENBRUGSPLADSEN
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JA TAK
• Plastflasker m/u pant
• Plastdunke
• Plastbøtter
• Plastlåg
• Plastlegetøj  

(uden batterier)

NEJ TAK
• Emballage fra kemikalier 

og maling
• Plastemballage med  

madrester
• Flamingo
• Plast med elektronik
• Melamin
• Blød plast 
• Plastikposer

JA TAK
• Glasflasker m/u pant
• Konservesglas
• Drikkeglas
• Glas med låg (tag låget af)

NEJ TAK
• Porcelæn og keramik
• Elpærer
• Kemikalieflasker
• Hærdet glas
• Krystalglas

JA TAK
• Konservesdåser
• Øl- og sodavandsdåser 

m/u pant
• Mindre metalgenstande
• Foliebakker
• Stanniol (sammenkrøllet)
• Fyrfadslysholdere

NEJ TAK
• Spraydåser
• Metal med elektronik
• Kaffeposer
• Metalemballage med  

kemikalier
• Medicinemballage

JA TAK
• Aviser og reklamer
• Papirhæfter
• Printerpapir (også med clips)
• Kuverter (også med rude)
• Magasiner
• Papemballager
• Småt pap
• Æggebakker

NEJ TAK
• Beskidt eller vådt papir og pap
• Mælkekartoner
• Pizzabakker
• Gavepapir
• Servietter, køkkenrulle og  

papirhåndklæder
• Fortroligt papir, der ikke er makuleret

JA TAK
• Madaffald
• Kaffegrums og -filtre
• Mælke- og juicekartoner
• Køkkenrulle/servietter/papirhåndklæder
• Beskidt eller vådt pap og papir
• Hygiejneaffald
• Kaffe- og chipsposer
• Tubeemballager
• Madpapir
• Pizzabakker

NEJ TAK
• Genanvendeligt affald
• Kemikalier og maling
• Elektronik og batterier

HVOR RENT SKAL 
AFFALDET VÆRE,  
FOR AT DET MÅ  
KOMME I EMBALLAGE- 
BEHOLDEREN?

Emballager af glas, metal 
og plast skal være tømt og/
eller skrabet for indhold/
madrester, før det kommes i 
emballagebeholderen. Tomme 
emballager er nemlig bedst for 
den efterfølgende håndtering 
på sorteringsanlægget. 

FORSKELLEN PÅ HÅRD 
OG BLØD PLAST?
En tommelfingerregel til at 
kende forskel på hård plast og 
blød plast er: 

• Det er hård plast, hvis du 
kan tromme på det  
– kom det i emballage- 
beholderen

• Det er blød plast, hvis du 
kan binde knude på det  
– sortér det fra og aflever 
det på genbrugspladsen 
sammen med øvrigt affald

SÅDAN SORTERES DET DAGLIGE AFFALD
EMBALLAGE – I SAMME SPAND

 I TVIVL OM  SORTERING?

Brug  sorterings  guiden  i Renosyds app

FORTROLIGT PAPIRAFFALD
Papiraffald med personfølsomme 
oplysninger skal håndteres sikkert 
ved bortskaffelse jf. GDPR- 
lovgivningen. 

Hvordan håndterer I fortroligt  
papiraffald?
I kan anskaffe jeres egen makule-
ringsmaskine og komme papiret i 
jeres papirbeholder eller køre det på 
genbrugspladsen.

I kan også kontakte et professionelt 
makuleringsfirma, der sørger for 
makulering og sender papiret til 
genanvendelse. 
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TRIN 1  
FÅ STYR PÅ BEHOLDERE OG DET  
PRAKTISKE

• Undersøg hvor I har hvilke typer affald, og beslut 
antallet og placeringen af affaldsbeholderne.

• Der er lavet en fælles indkøbsaftale på udvalgte 
indendørs affaldsbeholdere af god kvalitet og til 
en god pris. Den enkelte institution kan vælge at 
købe disse beholdere eller benytte andre.

• Klistermærker med affaldsikoner til  
beholderne udleveres af Renosyd. Klistermærker-
ne skal påsættes beholderne, uanset om instituti-
onen køber nye eller bruger ældre beholdere. 

• Find mere information om det praktiske, samt 
om køb af beholdere og priser via indkøbsaftalen i 
særskilt materiale fra kommunen/Renosyd.

TRIN 3  
GIV VIDEN TIL AFFALDSTØMMERE

 • Når alle affaldsbeholdere er sat op, skal I sørge 
for, at de, der tømmer beholderne, ved, hvor affal-
det skal afleveres. 

• Det er vigtigt, at det affald, som er blevet  
sorteret indenfor, ender i de rigtige beholdere 
udenfor!

TRIN 4  
 INVOLVÉR BRUGERNE I SORTERING

• Alle, der bruger affaldsbeholderne, bør involveres 
i at sortere korrekt. 

• Informér brugerne om, hvordan de skal sortere 
affaldet – brug Renosyds sorteringsguide  
og snak om de affaldstyper, I er i tvivl om.

• Informér brugerne om, hvorfor de skal sortere  
– se side 8-9 ”Det nytter at sortere!”

• Hvis brugerne er børn, så inddrag affalds- 
sortering i undervisning eller aktiviteter.  
Inspiration findes på hjemmesiden  
www.renosyd.dk/institutioner

TRIN 5  
VEJLED OG KOMMUNIKÉR

• Kommunikation om den nye affaldssortering er 
meget vigtig for at komme godt fra start og få alle 
medarbejdere og brugere involveret i de nye vaner!

• Sæt klistermærker med de forskellige affalds-
ikoner på beholderne så det er let at sortere.

• Sæt sorteringsplakater op over affaldsbeholderne, 
så de er nemme at se. Find plakaterne på hjemme-
siden www.renosyd.dk/institutioner.

• Brug fx intranet og opslagstavler til at informere 
medarbejdere og brugere.

• Fortæl gerne alle om, hvor det går godt og hvad, 
der kan blive bedre.

• Hvis I oplever udfordringer med affalds-
sorteringen, så står Renosyd altid klar med  
sparring og vejledning.

TRIN 2  
VÆLG EN KONTAKTPERSON

• Kontaktpersonen vil have den primære kontakt 
med Renosyd undervejs i projektet.

• Renosyd vil via kontaktpersonen løbende dele 
informationer og følge op på sorteringen.

• Kontaktpersonen har ansvaret for at dele infor-
mationer videre ud til alle i institutionen samt at 
følge op på, hvordan det går med sorteringen og 
eventuelt tilpasse indsatsen undervejs. 

• Kontaktpersoner fra alle institutioner får mulig-
hed for at samles i netværk, hvor I kan dele jeres 
erfaringer, gode eksempler og udfordringer med 
hinanden på tværs af institutionerne.

Få succes med  
SORTERINGEN

Her guides I igennem 5 trin, som kan hjælpe  
jer godt i gang med affaldssorteringen.  
Alle institutioner er forskellige, og derfor er  
det vigtigt at tilpasse indsatsen til jeres  
institution, hverdag og brugere for at få  
det bedste resultat.
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MINDRE AFFALD
Hvordan kan vi lave mindre af-
fald? Det er bedst helt at undgå, at 
noget bliver til affald. Skænk derfor 
hverdags produkter en tanke, allerede 
ved indkøb - hvor længe kan pro-
duktet holde? Kan det købes brugt, 
og kan det genbruges eller gen-
anvendes bagefter?

Læs tips til, hvordan I kan skabe  
mindre affald på side 10.

GENBRUG
Når vi sorterer brugte, men stadig 
brugbare ting fra til genbrug, undgår 
det at blive til affald. Vi forlænger 
tingenes levetid og reducerer derved 
forbruget af råstoffer, vand, kemikali-
er og udledning af CO2 i produktionen 
af nye produkter. Når vi genbruger 
eller giver vores brugte - men stadig 
brugbare - ting videre til andre, er vi 
med til at gøre op med brug-og-smid-
væk-kulturen.

GENANVENDELSE
Når vi sorterer fx pap og papir, metal, 
glas og plast fra restaffaldet, sørger 
vi for, at ressourcerne kan sendes 
tilbage i produktionskredsløbet og er-
statte nye råstoffer. Hver affaldstype 
sendes til sortering, neddeling og så 
til produktionsanlæg, hvor det indgår 
i produktionen af nye produkter. 

Vidste du fx, at metal er 100% genan-
vendeligt? Det vil sige, at metal kan 
genanvendes igen og igen, uden at 
kvaliteten forringes – og fx kan brugte 
metaldåser blive til en ny cykel.

For plast gælder det, at der i dag fin-
des mere end 1000 plasttyper, og at 
plast tit indgår i produkter sammen-
sat af forskellige materialetyper – det 
gør, at noget plast kan genanvendes, 
mens andet ikke kan. På sorterings-
anlægget sorteres ikke-genanvende-
lig plast fra og sendes til energiudnyt-
telse til fjernvarme og el.

ENERGIUDNYTTELSE  
TIL FJERNVARME OG EL
Når det genanvendelige affald er sor-
teret fra, vil man typisk stå med en 
rest, som kan bestå af madaffald og 
fx en mælkekarton eller en smørbak-
ke, der er fremstillet af sammensat 
materiale (fx pap og plast), som gør 
det uegnet til genanvendelse. 

Når vi sorterer det som restaffald, 
sendes det til et forbrændingsanlæg, 
hvor energien udnyttes til fjernvar-
me og el i huse. Røgen fra anlægget 
renses. Når Renosyd producerer el og 
fjernvarme af affald, erstattes sam-
tidig brugen af fossile brændsler som 
kul og olie. Når affaldet ikke kan gen-
anvendes, er energiudnyttelse derfor 
en god måde at behandle affaldet på.  

DEPONERING
Når vi sorterer affald til deponering, 
bliver affaldet hverken til nye produk-
ter eller udnyttet til energi ved for-
brænding. Derfor er deponering den 
dårligste måde at behandle affald på. 

Til gengæld sørger deponering for, 
at miljøfarlige stoffer i vores affald 
ikke recirkuleres i nye produkter og 
spredes i vores miljø. Det gælder fx 
ftalater i blød PVC, som gummistøv-
ler og regnjakker kan være fremstillet 
af, og bly og kadmium, som kan være 
tilsat i glasuren på keramik. Det kan 
også være asbestholdige tagplader. 

På deponeringsanlægget i Skårup 
lægges affaldet i forskellige celler til 
forskellige affaldstyper. I hver celle er 
der et underlag, der sikrer at giftige 
stoffer fra affaldet ikke spredes.  

Det nytter at  

SORTERE!
NÅR VI SORTERER AFFALDET, UDNYTTES RESSOURCERNE BEDST MULIGT

Noget affald er bedre egnet til genbrug og genanvendelse end andet, og det afgør 
affaldets placering i affaldspyramiden. Det øverste – og bedste – lag i pyramiden er helt 
at undgå, at noget smides ud. Derefter kommer genbrug og genanvendelse. Nederst er 

energiudnyttelse og deponering, hvor mindst muligt affald skal ende. En korrekt  
sortering sikrer, at affaldet kan bruges igen, eller at det ender det rette sted.

MINDRE AFFALD

GENANVENDELSE

ENERGIUDNYTTELSE TIL  
FJERNVARME OG EL

GENBRUG

DEPONERING
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MATERIALE OM AFFALD
På vores hjemmeside www.renosyd.dk/institutioner 
kan I finde materiale om affaldssortering og aktivite-
ter i institutioner, herunder:

• Sorteringsplakater til at hænge op over affaldsbe-
holderne - tilpasset forskellige institutionstyper

• Undervisningsmateriale og inspiration til aktiviteter 
med børn om affaldssortering og ressourcer

BRUG FOR MERE HJÆLP? 

Har I brug for mere vejledning for at komme i mål  
med jeres affaldssortering i institutionen? 

Vi står klar til at hjælpe, så kontakt os på mail : 
 
kommunaleinstitutioner@renosyd.dk

INSPIRATION  
OG VEJLEDNING

GØR INDKØBET GRØNT

• Køb genbrug

• Køb produkter, der  
holder længe, kan  
repareres og gen-
anvendes efter brug

• Undgå produkter der 
indeholder skadelige 
stoffer. Kig efter  
miljømærkerne

GENBRUG, DEL OG BYT

• Gi’ brugte men stadig 
brugbare ting videre til 
andre

• På alle Renosyds gen-
brugspladser kan I afle-
vere ting til genbrug, der 
går videre til Renosyds 
genbrugsbutik Værdi-
centralen eller en lokal 
velgørende organisation

• Overvej om I kan gøre 
brug af leje- eller dele-
ordninger i stedet for at 
købe noget, I sjældent 
bruger

UNDGÅ SPILD

• Undersøg om I kan  
reducere jeres mad-
spild, hvis I har kantine 
eller frokostordning

• Forudindstil printeren 
til dobbeltsidet print

• Minimér brug af  
engangsservice

Mindre  

AFFALD
At skabe mindre affald handler om at mindske spild, reducere mængden af problematiske

stoffer i produkter, og købe ting, der kan genbruges eller genanvendes efter endt brug.
Det er miljø- og sundhedsmæssig sund fornuft, og derudover kan der nemt være penge at spare. 

Her er nogle tips til, hvordan I kan skabe mindre affald i institutionen.
I er velkomne til at kontakte Renosyd, hvis I ønsker nærmere vejledning.

VIDSTE DU AT …
... der i Danmark  

årligt smides 31.000 tons  
mad ud fra institutioner  

og storkøkkener?

Kilde: Miljøministeriet
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 Smid det væk VIDERE

Renosyd 
Norgesvej 13  
8660 Skanderborg

Tlf: 86 52 52 11
Web: www.renosyd.dk

Verden har brug for dit affald

FN har opsat en række mål, som skal sikre en mere bære-

dygtig udvikling. Renosyd skaber værdi for både økonomi, 

miljø og mennesker. Derfor er FN’s verdensmål med i 

alt, hvad vi gør. Vi mener, at vi har et fælles ansvar for at 

passe på vores jord.

Affaldsmængderne stiger, og ressourcerne er knappe. Så  

vi skal reducere mængden af affald og bruge ressourcerne 

bedre. F.eks. ved at bruge vores ting længere, reparere  

mere, og undgå at smide mad ud.


