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Drejebogen er opsamlingen på den erfaring, der er opsamlet i projektet 
Partnerskab for Cirkulære Kommuner under case 5 (”Øget genanvendelse af 
erhvervsaffald i Rudersdal og på Bornholm”) samt den erfaring de deltagende 
kommuner har gjort sig med affaldstilsyn på virksomheder.

Det er derfor hensigten, at drejebogen skal kunne bruges som manual for et godt 
affaldstilsyn –særligt til dem, der ikke har begrænset erfaring med tilsyn, og som 
inspiration for dem der har ført tilsyn i mange år. Det vil også være en hjælp til de 
kommuner, som mangler ressourcer til at gennemføre tilsyn. 

BEHOV FOR HJÆLP TIL KOMMUNER
Alle kommuner er forpligtet til føre tilsyn med, at alle kommunens virksomheder 
overholder kravene til affaldssortering – det gælder både miljøtilsynspligtige 
og ikke-tilsynspligtige virksomheder. Der er dog ingen krav til antal tilsyn eller 
det øvrige omfang af kommunens tilsynsvirksomhed på ikke-tilsynspligtige 
virksomheder, og det er derfor i høj grad op til den enkelte kommune at afgøre, i 
hvilket omfang kommunen aktivt fører tilsynene. 

Det betyder i praksis, at der er stor forskel på tværs af kommunerne i forhold til, 
hvor mange affaldstilsyn der bliver gennemført, og dermed også i hvilken grad, der 
opbygges viden og kompetencer.

Alle kommuner fører miljøtilsyn med de tilsynspligtige virksomheder, hvor 
affaldshåndtering udgør en del af tilsynet. Der er dog ofte primært fokus på det 
affald, der umiddelbart kan udgøre en fare for miljøet, hvis det ikke håndteres 
korrekt. Det er meget forskelligt fra kommune til kommune i hvor høj grad, der 
føres tilsyn med ikke-farligt, genanvendeligt affald.

Drejebogen her er derfor tænkt som en hjælp til at gribe det effektive affaldstilsyn 
an i praksis – og bidrage til en kvalificering og udvikling af miljøtilsynenes 
affaldsperspektiv - med fokus på at systematisere, standardisere og kvalificere 
indhold og form. I det arbejde spiller data, digitalisering og samarbejde på tværs 
af kommuner, virksomheder og affaldsbranchen en afgørende rolle. Formålet er at 
udvikle et nemt tilgængeligt, overkommeligt og effektivt affaldstilsyn, der gennem 
vejledning, dialog og bedre data, kan sikre en øget affaldssortering i virksomheder 
og dermed bidrage til realiseringen af det store potentiale for øget genanvendelse 
af erhvervsaffald. Et affaldstilsyn, der samtidig kan bruges som afsæt og 
løftestang for grøn omstilling og cirkulær forretningsudvikling hos erhvervslivet.

LÆSEVEJLEDNING
Drejebogen skal betragtes som afrapportering for case 5. Vi har valgt formen 
”drejebog” - eller manual – fordi vi vil gøre det så anvendeligt og praktisk 
orienteret som muligt. Målgruppen er primært tilsynsmedarbejdere i kommuner, 
men andre aktører kan også have gavn af den, fx store virksomheder, NGO’er, 
rådgivere og indsamlere.

Drejebogen er delt op i to afsnit.

INDLEDNING OG BAGGRUND
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1) Vejledning til affaldstilsyn: Praktisk orienteret guide til, hvordan affaldstilsyn ud-
føres og forløber, opmærksomhedspunkter og rammerne.

2) Værktøjer til affaldstilsyn: Præsentation af og vejledning til de værktøjer, som 
er udviklet case 5. Der linkes til de forskellige værktøjer. Værktøjernes opbygning 
passer med den tilgang, som beskrives i guiden, så man kan med fordel anvende fx 
kortlægningsværktøjet, hvis man følger guiden.

BEGREBER OG BETEGNELSER
I affaldsbranchen benyttes ofte en række forskellige betegnelser for det samme, 
hvilket kan være forvirrende. De forskellige betegnelser opstår af historiske, juridi-
ske eller praktiske grunde, og mange af dem giver mening for fagfolk i forhold til at 
kunne skelne i detaljen. 

Dette projekt tager udgangspunkt i, at modtageren skal forstå betegnelsen – det 
vil sige, at virksomheden ikke må være i tvivl om, hvad der menes. Dertil kommer, at 
de brugte betegnelser gerne skal ”give mening” og i sig selv indeholder et budskab. 
Det tilstræbes, at de samme betegnelser også bruges inden for husholdningsaf-
fald, samt at betegnelserne kan genkendes på tværs af kommuner.

Der er især mange betegnelser for det, der i juridisk forstand hedder ”dagrenovati-
onslignende affald”. Der bruges fx ”brændbart”, ”restaffald”, ”rest efter sortering”, 
”småt brændbart”, ”stort brændbart” og ”forbrændingsegnet”. Der er ligeledes 
mange betegnelser for ”fødevareaffald”, fx ”madaffald” eller ”organisk affald”. 

Regeringens klimaplan for affaldssektoren fra 2020 indeholder blandt andet en 
national sorteringsvejledning og i det hele taget en ensretning af begreber og ord. 
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TRIN-FOR-TRIN VEJLEDNING TIL ET GODT AFFALDSTILSYN
I dette afsnit præsenteres en vejledning, som kommunale tilsynsmedarbejdere kan 
følge for at sikre et godt affaldstilsyn. Formålet med vejledningen er at gøre det 
praktiske arbejde ved et tilsyn så nemt, standardiseret og tilgængeligt som muligt. 
Det er håbet, at tilsynsmedarbejderens ressourcer hermed frigøres til i stedet at 
hjælpe virksomheden, vurdere behovet for affaldssortering og følge op på tilsynet.

FØR TILSYNET
Det er altid godt at sætte sig ind i, hvilken slags virksomhed, der er tale om. 
Gode spørgsmål kan være: Er der en produktion? Kontorer? Er der kantine 
eller anretterkøkken, og er der buffet? Er virksomheden underlagt nogle 
bestemte rammer? Fx har mange kæder interne procedurer, og der kan også 
være fysiske begrænsninger. Svarene forbereder tilsynsmedarbejderen på 
opmærksomhedspunkter under selve tilsynet, som er nærmere beskrevet i næste 
afsnit ”Under tilsynet”.

Det er en stor hjælp at skaffe så mange data som muligt før tilsynet, jf. afsnittet 
”Affaldsdata” oven for. Data om fx affaldsmængder og –typer og antallet af 
medarbejdere kan give et indledende indtryk af virksomheden og give anledning til 
spørgsmål. Hvorfor er der kun indberettet affald til forbrænding? Hvorfor er der 
meget store mængder metalaffald? Burde der ikke være madaffald, når det er en 
restaurant? Det er effektivt at vise disse tal (eller manglen på samme) på tilsynet, 
da det meget tydeligt viser, at det de gør rent faktisk bliver registreret og holdt øje 
med. 

Forberedelsen til et tilsyn afhænger blandt andet af, hvordan virksomheden er 
udvalgt.

UNDER TILSYNET
Selve tilsynet her flere formål:
• Registrere forhold, data og informationer til brug for afgørelse om krav om 

sortering
• Formidle budskabet om og motivere til affaldssortering og - hvor relevant - 

også om affaldsforebyggelse og mulighederne for cirkulær økonomi
• Oplyse om krav og regler

Vejledning og gode råd til virksomheden
Miljøstyrelsen har udarbejdet en folder – ”Sådan bliver I bedre til at sortere 
virksomhedens affald” – der indeholder en række gode råd til, hvordan man som 
virksomhed kommer i gang med at sortere mere, samt inspiration og fortællinger 
fra andre virksomheder om deres erfaringer.

Tabellen neden for indeholder de overordnede råd, der kan formidles til 
virksomheden i forbindelse med affaldstilsyn og -vejledning.

1) VEJLEDNING TIL AFFALDSTILSYN
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6 gode råd om affaldssortering på arbejdspladsen 
fra Miljøstyrelsen

1. Lav et affaldstjek • Find ud af, hvilke typer affald, I har i virksomhe-
den, som I kan sortere til genanvendelse.

• Stil beholdere frem til de forskellige slags affald 
for at se, hvor store mængder der er af hver slags.

• Undersøg, om der gælder særlige affaldsregler for 
jeres type virksomhed.

• Sæt jer ind i, hvordan de enkelte affaldstyper sor-
teres. Spørg affaldsindsamleren eller kommunen.

• Find ud af, hvem i virksomheden der håndterer 
affaldet (fx rengøringen).

2. Start med det 
samme

• Gå først i gang med de affaldstyper, der er 
nemmest at sortere til genanvendelse, så I hurtigt 
får erfaringer med sortering i praksis.

• Sortér affaldet, allerede når I smider det ud. 
• Lav en aftale med en indsamler eller et modtage-

anlæg.

3. Få andre med • Sørg for, at alle i virksomheden kender reglerne og 
de praktiske foranstaltninger.

• Sørg for, at alle kender fordelene ved at sortere 
affald.

• Som ildsjæl kan man gøre en stor forskel ved at 
påvirke både kolleger og ledere – entusiasme kan 
flytte bjerge!

• Lederne har ansvaret for, at virksomheden gør en 
indsats.

4. Gør det nemt • Placér beholderne der, hvor affaldet typisk opstår 
(fx papircontainer ved siden af kopimaskinen).

• Sørg for tydelig skiltning af, hvor hvilke affaldsty-
per skal hen.

5. Sortér både stort 
og småt

• Små mængder er ingen undskyldning for ikke at 
sortere til genanvendelse.

• Tilmeld jer evt. genbrugspladsen og brug den, hvis 
I har små mængder.

• Skil sammensatte emner ad i forskellige typer 
affald.

6. Søg råd, hvis der 
opstår tvivl

• Undgå fejlsorteringer af hensyn til miljøet og fordi, 
det kan koste ekstra.

• Afliv misforståelser og undgå, at de gentager sig.

7



Med afsæt i de seks råd uddybes i det følgende, hvordan man som 
tilsynsmedarbejder kan hjælpe virksomheden på vej i forhold til affaldssortering, 
og hvad man med fordel kan have særligt fokus på undervejs i affaldstilsynet.

RUNDTUREN - Affaldsgennemgang på virksomheden
Det er vigtigt fysisk at gennemgå hele virksomheden for at forstå virksomhedens 
rutiner, produktion og mønstre. Det har samtidig den effekt, at virksomheden 
oplever, at kommunen gør et grundigt og engageret stykke arbejde.

Det overordnede princip er, at man igennem tilsynet skal forsøge at følge 
affaldsstrømmen. Tilsynsmedarbejderen skal derfor være særlig opmærksom på 
de steder (”affaldskilder”), hvor affaldet løbende opstår og blive produceret. Ved 
hver affaldskilde skal det identificeres, hvilke fraktioner virksomheden har. Typiske 
steder og fraktioner, der kan spørges ind til:

Varemodtagelse/lager
• Træ: Modtager I paller? Er der en returordning, eller skal I selv bortskaffe dem?
• Blød plast: Modtager I paller med wrap/plastfolie rundt om? (det generer 

typisk meget højkvalitetsplastaffald)
• Pap: Modtager I varer leveret i papkasser? 
• Papir: Er der papirfyld i de kasser, som I modtager varer i?

Køkken
• Pap: Får I madvarer i papkasser, hvor pappet ikke bliver beskidt? (beskidt/vådt 

pap kan ikke genanvendes)
• Glas: Har I flasker eller glas, I smider ud?
• Hård plast: Får I fx olie, mayonnaise, kød eller andet i dunke/bakker af hård 

plast? (køkkener overser ofte denne type hård plastaffald)
• Blød plast: Modtager I paller med wrap rundt om? (det genererer typisk meget 

højkvalitetsplastaffald)
• Metal: Modtager I varer i dåser? (jævnlig brug af dåser skaber behov for 

sortering af metal)
• Farligt affald: Har I sprayfedt eller faremærkede kemikalier (fx til 

industriopvaskeren)? (spraydåser og faremærket affald skaber behov 
for sortering af farligt affald - det er en ofte overset affaldsfraktion i et 
køkken). Laver I mad på stedet? (jo mere egenproduktion, jo større mængder 
madaffald). Hvad gør I med afskær, overproduktion og tallerkenafskrab? 
(anledning til at tale om en ekstra indsats for sortering, og det signal, der 
sendes til kunder og gæster).

Produktion 
• Alle fraktioner: Hvad gør I med fejlproduktioner eller afskær? (vær opmærksom 

på større mængder ensartet affald – måske kan det bruges af andre i stedet 
for at sorteres som affald?)

• Farligt affald: Bruger I kemikalier eller rensemidler til fx jeres værktøj?
• Pap: Pakker I varer ud?
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• Blød plast: Pakker I varer ud, der er pakket ind i plast?

Kontor/printerrum
• Alle fraktioner: Hvad gør en medarbejder med sit genanvendelige affald – er 

der mulighed for at komme af med alle typer? (giver anledning til en dialog om 
indretning af kontorerne, nudging-tiltag og tilgængelighed til affaldssortering)

• Papir: Hvad sker der med fejlprint? (papir kan nemt ende i restaffald, hvis 
restaffalds-spanden er den nærmeste printeren)

• Farligt affald: Bruger I batterier, og hvad gør I med printertoneren? 
(virksomheden skal have en ordning for batterier eller printertonere til genbrug/
genanvendelse – nogle gange er det en del af ordningen for farligt affald)

IT-afdeling
• Farligt affald: Bruger I batterier?
• Elektronik: Hvad sker der med elektronik, der ikke skal bruges mere? (Giver 

anledning til en snak om, hvorvidt elektronik skal sorteres som affald, eller 
måske kan bruges af andre)

Rengøringsrum
• Farligt affald: Har I faremærkede rengøringsmidler? 
• Blød plast: Kommer varerne pakket ind i folie?
• Pap: Pakker I varer ud?

Værksted/Facility management
• Farligt affald: Bruger I kemikalier eller rensemidler til fx jeres værktøj eller 

maskiner?
• Farligt affald: Hvad gør I med lyskilder (fx elpærer)? 

Ved mellemstationer
En mellemstation er et sted, hvor affald samles sammen, inden det bringes videre 
til affaldsbeholderne, affaldsgården eller der, hvor affaldet ikke kan sorteres mere. 
• Spørg ind til, hvem der har ansvaret for at flytte affaldet fra affaldskilderne til 

mellemstationen (fx rengøringen eller en servicemedarbejder) – er der styr på, 
hvem der gør hvad? Er vedkommende klar over, at affaldet ikke skal blandes 
sammen? Fremgår det af kontrakten med fx rengøringsvirksomheden?

• Tjek at der er mulighed for at komme af med alle de fraktioner, som produceres 
ved de nærliggende affaldskilder, og at det er skiltet tydeligt for den person, 
der skal aflevere affaldet.

Ved affaldsbeholderne/affaldsgården
Gennemgå de affaldsbeholdere virksomheden har både indendørs og udendørs, og 
noter, hvad der findes af affaldsfraktioner. Sammensætningen af affaldet i især 
restaffaldsbeholderne kan visuelt afsløre, hvordan affaldet sorteres. 

Hvis det ikke er muligt på tidspunktet for tilsynet, kan virksomheden opfordres/
bedes om at eftersende billeder af indholdet af affaldsbeholderne, ligesom det 
kan anbefales at bruge klare sække, så det er nemt at se affaldet. 
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Følgende er eksempler på typiske udfordringer, der kan spørges ind til: 

• Spørg ind til, hvor hyppigt hver beholder tømmes, og om den er fyldt ved 
tømning? (For at afklare om ordningen er effektiv og fordrende for en god 
sortering – hyppige overfyldninger kan begrænse motivationen til sortering – 
hyppige overfyldninger kan begrænse motivationen til sortering)

• Spørg ind til, hvem der er ansvarlig for, at beholderne tømmes? 
• Hvis affaldet sorteres korrekt inde i virksomheden, men ikke er sorteret i de 

udendørs beholdere, så spørg ind til, hvem der har ansvaret for at aflevere det i 
beholderne?

• Såfremt virksomheden ikke har plads til flere beholdere, så spørg ind til, om 
der kan fjernes beholdere til restaffald? Eller om flere fraktioner kan blandes 
sammen efter aftale med kommune og affaldsindsamler (fx papir/pap, blød 
plast/pap osv.)

Vurdering af affaldsmængder
Kommunen – og virksomheden – bør på et tilsyn tilstræbe et fuldstændigt 
billede af affaldssituationen på virksomheden, da udformningen af den 
fremtidige løsning dermed bliver lettere at finde. Derfor er det vigtigt at vurdere 
affaldsmængderne så præcist som muligt.

Det kan dog være en udfordring at estimere, hvor store mængder af de enkelte 
affaldstyper, der er på en affaldskilde. Tilsynet er i sagens natur et øjebliksbillede 
og er derfor i sig selv ikke tilstrækkelig til at skabe et retvisende billede af 
affaldsmængderne. Det gør sig især gældende på virksomheder, hvor der ikke 
findes retvisende data fra indsamleren eller Affaldsdatasystemet. 

Virksomheden er den bedste til at estimere affaldsmængderne, men de kan 
hjælpes på vej ved at spørge til ”visuelle enheder” frem for vægt af affaldet. 
Vægten af affaldet kan være meget svært at estimere, mens ”to papkasser” 
eller ”tre bæreposer blød plast” er nemmere at forholde sig til. Desuden bør der 
spørges til affaldsmængden på en uge, da det er en overskuelig tidshorisont, og 
eftersom mange affaldsbeholdere bliver tømt med et interval på en uge. Hvis 
tømningsintervallet er længere end en uge kan de estimerede mængder ved 
tømning deles ud på det antal uger, der er mellem tømningen.

Når en affaldsfraktion konstateres på en affaldskilde, bør der derfor følges op 
med at spørge: ”Hvor meget vil du/I vurdere, I har af [affaldsfraktion] i [visuel 
enhed] pr. uge?”. Dette svar kan noteres, og tallet kan ganges op til den periode, 
der giver mening. Husk at tage højde for eventuelle sæsonudsving. Udsvingene må 
fastsættes efter dialog med virksomheden. 

Læs mere om værktøjer til brug for denne metode i kapitel ”Værktøjer i PARCK”.
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Rammer og organisation
Vær opmærksom på, hvilke organisatoriske, fysiske og kulturelle rammer 
virksomheden har. 

De organisatoriske rammer kan være relevante at spørge ind til – især i lidt større 
virksomheder. Det kan være spildt arbejde at motivere servicemedarbejderen, 
hvis direktøren ikke synes, at det er en god idé at sortere affaldet. Derfor bør det 
hurtigt afklares, og gerne inden besøget, hvem der har mandat til eventuelt at 
ændre på nuværende forhold. Hvis virksomheden er en del af en kæde, kan der 
være interne procedurer og standarder, der skal overholdes, hvilket den enkelte 
virksomhed ikke nødvendigvis har indflydelse på. Overvej i dette tilfælde, om det 
kan betale sig at tage direkte kontakt til kæden.

Det er også værd at være opmærksom, hvilken holdning der er til affaldssortering, 
og hvilken kultur der er bygget op omkring det. Anser virksomheden 
affaldssortering som ”et onde” eller ”en måde at gøre en forskel på”, eller måske 
midt i mellem? 

Skiltning og kommunikation
På tilsynet kan kommunen formidle til virksomheden, at skiltning typisk vil have en 
positiv effekt på deres affaldssortering. Det er vigtigt, at skiltningen er tydelig og 
genkendelig for virksomhedens ansatte, når det gælder ikoner og farver. Det er fra 
1. juli 2021 obligatorisk for virksomheder at anvende det fælles piktogramsystem, 
der er udviklet af Dansk Affaldssystem, KL og Miljøstyrelsen. 

Piktogrammerne bliver brugt hos borgere, kommuner og virksomheder og er derfor 
med til at skabe en fælles kommunikation om affaldssortering. Piktogrammerne, 
som virksomhederne gratis kan printe ud og sætte på deres affaldsbeholdere 
inden- og udendørs, kan rekvireres og downloades via Dansk Affaldsforening:  
www.danskaffaldsforening.dk/det_faelles_piktogramsystem

Kommunen kan opfordre til udover piktogrammerne også at benytte skilte, 
der både viser og beskriver affaldssorteringen nærmere. Det kan fx være 
”ja tak-nej tak”-info om, hvordan affaldet sorteres, eller billeder af hvordan 
affaldet ser ud. Skiltene kan i nogle tilfælde hentes hos affaldsindsamleren eller 
affaldsselskaberne. Det kan også være, at kommunens skilte på genbrugspladsen 
kan bruges.

Bortskaffelse af affald
Virksomheder har muligheder for at benytte den kommunale ordning for 
restaffald, klinisk risikoaffald og farligt affald. 

Når det gælder affald egnet til materialenyttiggørelse kan virksomheder som 
udgangspunkt ikke benytte den kommunale ordning for genanvendeligt affald.
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Kommuner kan dog tilbyde virksomheder beliggende i blandet bolig og erhverv (fx 
etageejendomme) at benytte den kommunale ordning for genanvendeligt affald. 

I forhold til bortskaffelse af affald egnet til materialenyttiggørelse har 
virksomheder primært to muligheder, hvis ikke ovenstående er en mulighed): 

1. Virksomheden kan indgå aftale med en privat affaldsindsamler om 
en indsamlingsordning for én eller flere af virksomhedens udsorterede 
affaldstyper (såvel som for deres restaffald). Godkendte affaldsindsamlere 
kan fremsøges i Affaldsregisteret: https://affaldsregister.ens.dk  
 
Som tilsynsmedarbejder kan man gøre opmærksom på, at det ofte kan betale 
sig at indhente tilbud fra forskellige affaldsindsamlere, ligesom virksomheden 
kan opfordres til at spørge ind til affaldsindsamlerens serviceniveau om 
fx beholderløsninger, specifikke sorteringskriterier samt uddybning af, 
hvilke modtageanlæg og behandling de kan tilbyde. Generelt kan man som 
tilsynsmedarbejder opfordre til, at virksomheden – der er forpligtet til at kunne 
dokumentere, hvor stor en del af de enkelte affaldsfraktioner, der reelt bliver 
forberedt med henblik på genbrug eller genanvendt – stiller krav om overblik og 
transparens i deres aftale med en affaldsindsamler.  

2. Virksomheden kan bortskaffe affald egnet til materialenyttiggørelse 
(undtaget madaffald) via genbrugspladsen. Virksomheder, der benytter 
genbrugspladsen, er forpligtet til at tilmelde sig genbrugspladsen og enten 
betale årsabonnement eller pladsbillet. Virksomheden bør gøres opmærksom 
på, at de har pligt til at dokumentere, at de rent faktisk har afleveret affaldet 
på genbrugsstationen. Det er op til kommunen at vurdere, hvad der gælder 
som dokumentation.

Fælles løsninger 
Når flere virksomheder er tæt lokaliseret eller på anden måde har fælles areal/
faciliteter og måske har en affaldssammensætning, der i nogen grad minder 
om hinanden, bør det undersøges, om der kan oprettes en fælles løsning. Fælles 
beholdere har de fordele, at det ofte kan gøres billigere (færre tømninger og 
mindre risiko for overkapacitet), og at der kan spares plads, fordi man i stedet for 
fx to beholdere har én lidt større beholder.

Tag en snak med de relevante virksomheder, om det er en mulighed. I nogle 
tilfælde kan det løse problemer med mangel på plads, og det viser dertil iderigdom 
og velvilje fra kommunen.

Kommunen bør overveje, om det vil hjælpe, hvis kommunen faciliterer en dialog 
mellem virksomhederne, og hjælper med dialogen til en eller flere indsamlere 
om den praktiske løsning. Det kan også være i kommunens interesse at 
forebygge konflikter, gener for omgivelserne eller driftsproblemer i tømningen af 
restaffaldsordningen i tilfælde af en kommunal ordning. 
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Dialogen bør - hvor relevant - også omfatte udlejer(e), som vil skulle stille areal til 
rådighed. De ændringer i det fysiske eller økonomiske, der kan komme på tale ville i 
nogle tilfælde kunne opkræves i den øvrige husleje. 

Miljøeffekt
Mange virksomheder efterspørger en grund til at de fx skal sortere flere 
affaldsfraktioner og kan stille sig tvivlende overfor, om det nytter noget. 

Hovedbudskabet bør være, at mange undersøgelser viser, at det kan betale sig 
at affaldssortere ift. CO2 og miljø. Især hvis man medregner, at genanvendelse 
erstatter virgine materialer. Kommunikationen og formidlingen i forhold til 
affaldsbehandling og den reelle genanvendelse. Det er her vigtigt at formidle, 
at sorteringen nytter, og at øget sortering er nødvendig i forhold til at sikre nok 
mængder i forhold til at genanvende de enkelte affaldstyper.

Der er mulighed for at estimere effekten af de ændringer, som virksomheden 
foretager. Virksomheden kan selv bede en rådgiver om at estimere dette. For især 
de mindre virksomheder har kommunen dog også adgang til værktøjer, der på et 
overordnet niveau kan estimere klimaeffekten. 

Det er blandt andet en del af PARCK-projektets ”kortlægningsværktøj” – se næste 
kapitel. 

Dialog om affaldsforebyggelse og cirkulær forretningsudvikling
Affaldstilsyn kan for kommunerne bruges som en naturlig indgang og et 
oplagt afsæt for dialog med virksomhederne om genbrug, affaldsminimering, 
affaldsforebyggelse, energi- og ressourceoptimering, bæredygtig drift og grønne 
og cirkulære forretningsmodeller. 

Her har både Bornholms Regionskommune og Rudersdal Kommune udviklet 
koncepter og modeller for, hvordan dette kan gribes an – se tabel på næste side.
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Inspiration til koncepter for tilsyn med en bredere bæredygtighedsdagsorden

Bæredygtige miljøtilsyn

På Bornholm er der arbejdet med udvikling 
af det almindelige lovpligtige tilsyn på en 
måde således at der i forbindelse med det 
almindelige tilsynsbesøg kan udbygges med 
en dialog omkring bæredygtighed og hvor 
der i forbindelse med virksomhedens produk-
tion kan være muligheder for at arbejde med 
den grønne omstilling. 

Konkret er tilsynsmodulet der benyttes til 
noter under besøget udbygget med 4 emner 
der sættes fokus på bæredygtighed på virk-
somheden: 1. CO2 og procesenergi, 2. Trans-
port, 3. Affald, og 4. vand. 

Emnerne bruges som en form for temaer der 
benyttes som udgangspunkt for en bredere 
dialog om bæredygtighed. Virksomhedens 
muligheder drøftes hvor gevinsterne kan 
være såvel for miljøet og for virksomhedens 
bundlinje. 

Der sikres en klar snitflade til egentlig råd-
givning der tilbydes af konsulenter inden 
for området. Det vil mere have karakter af 
vejledende inspiration, og der vil ikke være 
tale om beregninger på skrift af økonomien 
i mulige tiltag med præsentation af tilbage-
betalingstider m.m.

Grønne besøg

Rudersdal Kommune har med konceptet 
Grønne Besøg udviklet og implementeret en 
model for, hvordan kommunen kan arbej-
de proaktivt og faciliterende med affalds-, 
ressource- og energioptimering hos de lokale 
virksomheder. 

Modellen for de Grønne Besøg består i opsø-
gende fysiske virksomhedsbesøg, hvor kom-
munens miljømedarbejdere vejleder virksom-
hederne om affaldssortering og med afsæt 
heri går i dialog og sparrer med virksomhe-
den om ressource- og energioptimering og 
bæredygtig og cirkulær forretningsudvikling. 
Endvidere formidles tilbud om hjælp til grøn 
omstilling med henblik på at koble interesse-
rede virksomheder med relevante projekter 
og partnerskaber.

Grønne Besøg indgår som et integreret, 
strategisk element af tilsynsarbejdet, både 
som udmøntning af særlige indsatser og 
som en overbygning på det almindelige 
miljøtilsyn. De Grønne Besøg udføres typisk 
som kampagner hos udvalgte brancher, men 
virksomhederne kan også selv bestille et 
Grønt Besøg via en selvbetjeningsløsning på 
kommunens hjemmeside. 

Tilgangen med affaldstilsyn som afsæt for dialog om yderligere 
bæredygtighedstiltag er også indlejret i PARCK-projektets ”kortlægningsværktøj” 
i form af en række spørgsmål, der lægger op til dialog om affaldsforebyggelse og 
cirkulær forretningsudvikling – se næste kapitel.

EFTER TILSYNET
Den bedste opfølgning er den, hvor virksomheden så kort tid efter tilsynet som 
muligt får konkrete anvisninger til, hvilke handlinger der skal igangsættes. Derfor 
bør det prioriteres at sende en præcis, kortfattet og skriftlig opfølgning så hurtigt 
som muligt. Der er risiko for, at virksomheden mister det momentum, som et tilsyn 
kan give, hvis der går for lang tid.

Det er også vigtigt, at kommunen prioriterer at fortsætte opfølgningen, indtil
ændringen er sket. Ellers er der risiko for, at kommunens indsats ikke fører til en 
handling og dermed en effekt på affaldssorteringen.
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Kommunen er forpligtiget til at føre tilsyn med, at kommunens virksomheder 
overholder kravene til affaldssortering – og det gælder alle typer og størrelser af 
virksomheder. 

Det genanvendelige erhvervsaffald er udelukkende reguleret i national lovgivning, 
og regler for affaldshåndtering på virksomheder er således hovedsageligt 
reguleret i affaldsbekendtgørelserne.

Det grundlæggende krav til affaldssorteringen på en virksomhed er, at alt affald, 
der kan nyttiggøres, skal sorteres særskilt. Dette gælder uanset antallet af 
fraktioner, som nævnes i affaldsbekendtgørelsen. Det er et klart og utvetydigt 
krav til virksomhederne, at alle typer affald uanset behandlingsform og mængde 
skal sorteres til den rette behandling. Kravet om sortering er særligt skærpet om 
farligt affald, som også skal anmeldes til kommunen.

Det kommunale regulativ for erhvervsaffald kan ikke anvendes i forhold til 
genanvendeligt erhvervsaffald. Det kommunale regulativ for erhvervsaffald 
regulerer udelukkende de kommunale ordninger, som kommuner kan tilbyde 
virksomheder fx dagrenovationslignende, deponeringsegnet og klinisk risikoaffald. 

Nogle regulativer beskriver alligevel regler om sortering af genanvendeligt 
erhvervsaffald, men det kan ikke anvendes som hjemmel, og må rettere betragtes 
som en serviceoplysning med henvisning til affaldsbekendtgørelserne. Det betyder 
også, at kommunen bør henvise til bekendtgørelserne fremfor regulativet, når det 
handler om genanvendeligt erhvervsaffald.

VEJLEDNING ELLER TILSYN?
Det er vigtigt at huske på, at alle besøg på en virksomhed med fokus på, at 
lovgivningen skal overholdes, er et tilsyn i juridisk forstand. Besøget kan kaldes 
mange ting for at sende et mere imødekommende budskab, men det ændrer 
ikke ved, at medarbejderen juridisk set udfører et tilsyn, og skal følge de 
forpligtelser og rammer som følger med jf. fx miljøbeskyttelsesloven og offentlig 
forvaltningspraksis. 
Endvidere er det vigtigt at være opmærksom på, at kommuner selvfølgelig ikke må 
rådgive om specifikke løsninger, leverandører eller kommercielle produkter, men 
udelukkende vejlede om regler og muligheder generelt.

TYPER AF TILSYN
Der er typisk tre forskellige årsager til, at der udføres tilsyn med erhvervsaffald: 

1. Ulovligt forhold 
Kommunen bliver opmærksom på, at en virksomhed har brug for vejledning 
og/eller håndhævelse, fx ved at konstatere utilstrækkelig affaldssortering i 
forbindelse med miljøtilsyn, henvendelser, genesager eller andet. Kommunen 
er således forpligtet til føre tilsyn med, at virksomheden opnår en lovlig 
affaldssortering.

RAMMERNE FOR ERHVERVSAFFALD 
OG AFFALDSTILSYN
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2. Virksomheden efterspørger vejledning
Virksomheden opsøger kommunen, fordi der er vilje og lyst til at sortere mere og 
et ønske om at overholde lovgivningen. Det kan også være virksomheden spørger 
om de praktiske muligheder for beholdere eller sortering, hvor kommunen kan 
tage det videre til et egentligt tilsyn. Det kan være gavnligt for kommunen at 
etablere en kanal, hvor virksomhederne kan kontakte kommunen om dette, fx i en 
kontaktformular på hjemmesiden eller en dedikeret e-mailadresse.

3. Kommunen opsøger virksomhed
Kommunen tager proaktivt initiativ til at opsøge en eller flere virksomheder for at 
vejlede og kontrollere affaldssorteringen. Det kan være i form af kampagner eller 
enkeltstående tilsyn.

Afhængig af årsagen bør tilsynet og dialogen med virksomheden tilpasses, så 
formålet med tilsynet opnås på bedst mulig måde. Tabellen herunder giver et 
overblik over de typiske forhold, som tilsynsmedarbejderen skal tage hensyn til. I 
konkrete sager vil det naturligvis altid være medarbejderens vurdering, der afgør 
tilsynets forløb.

Det er nyttigt at huske på, at vejlederrollen og myndighedsrollen understøtter 
hinanden rigtig godt. Det handler i høj grad om at være tydelig i kommunikationen 
overfor virksomheden om, hvad der er vejledning, og hvad der er krav.

Ulovligt forhold Virksomhed 
efterspørger 
vejledning

Kommunen 
opsøger 
virksomhed

Formål med tilsyn Etablere lovlige forhold 
- myndighedstilsyn

Vejledning af en 
motiveret virksomhed i 
krav og muligheder

Tilbud om vejledning 
i krav og praktiske 
løsninger

Udvælgelse af 
virksomheder

På foranledning 
af konstaterede 
ulovligheder, fx ved 
henvendelse eller 
observation i anden 
sammenhæng

Brug erfaring og data 
til at prioritere de 
virksomheder med 
størst potentiale for 
mere/bedre sortering.

Før tilsyn:
Forberedelse til 
tilsyn

Betragtes som et 
myndighedstilsyn 
med passende 
varsel, notatpligt og 
håndhævelse.

Tag udgangspunkt i 
virksomhedens ønsker? 
Er der et internt mål, 
de vil/skal opfylde, 
eller vil de kun oplyses? 
Hjælp virksomheden 
med at nå målet 
samt overholde 
krav, samtidig med 
at motivere dem til 
yderligere indsats.

Vær oplyst og 
skarp på, hvad 
der kan forventes 
af virksomheden; 
sammenlign med 
lignende virksomheder, 
erfaring og data. 
Skal fokus være 
på overholdelse af 
krav, eller er det 
sandsynligt, at de kan 
sortere mere eller fx 
affaldsforebygge?



Under tilsyn:
Udførsel

Overvej hvordan 
lignende virksomheder 
overholder kravene 
til sortering, og hvad 
der vil motivere 
virksomheden til at 
gøre en indsats.

Et dialogbaseret tilsyn 
med særligt fokus på 
at give efterspurgt 
viden til virksomheden 
om affaldssortering. 
Hav for øje om 
virksomheden er klar til 
at gå endnu – fx nogle 
CØ-tiltag

En ydmyg tilgang 
på virksomhedens 
præmisser. Kommunen 
skal ”sælge” viden 
om lovkrav, motivere 
og gøre klart at 
kommunen kan 
hjælpe med at 
finde en løsning. 
Hvis relevant bring 
affaldsforebyggelse, 
grøn omstilling eller 
lignende på banen.

Efter tilsyn: 
Opfølgning 

Følges op som et 
myndighedstilsyn

Aftal forløbet med virksomheden
Sigt efter en så kort proces som muligt. Jo kortere 
tid mellem tilsyn og opfølgning, jo større chance 
er der for at virksomheder rykker sig.

Særligt fokus Det ulovlige forhold 
er ofte et udtryk for 
dårlige fysiske eller 
organisatoriske forhold 
og/eller uvidenhed. 
Vejled virksomheden 
i krav og muligheder. 
I mange tilfælde kan 
oplysning og dialog 
være bedre og en mere 
holdbar løsning end 
håndhævelse. Find den 
grundlæggende årsag 
til forholdet. Er der fx 
fysiske begrænsninger 
eller andet der gør, at 
de ikke er i stand til at 
overholde kravene?

Er virksomheden 
særligt motiveret til 
at sortere bestemte 
fraktioner? Har de 
interne mål? Hjælp 
med at opfylde 
disse mål og brug 
engagementet til 
at sortere andre 
fraktioner også, se på 
affaldsforebyggelse 
eller andre grønne 
tiltag.

Hvad giver mening 
at kræve af den 
enkelte virksomhed? 
Vær pragmatisk og 
realistisk – lidt bedre 
sortering er bedre 
end ingen! Fokusér 
på at motivere - find 
fordelene og tal 
udfordringerne ned og 
giv forslag til at løse 
dem.

Ulovligt forhold Virksomhed 
efterspørger 
vejledning

Kommunen 
opsøger 
virksomhed

Uanset baggrunden for besøget er de mest holdbare løsninger dem, som 
virksomheden selv udvikler. Det er virksomheden selv, der kender de lokale forhold, 
deres omgivelser og hvilke begrænsninger og muligheder der. Kommunens rolle er 
at stille tydelige krav og fastholde dem samt være villig til at gå i dialog om den 
endelige løsning.
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UDVÆLGELSE AF VIRKSOMHEDER
I de tilfælde, hvor kommunen skal opsøge virksomheder uden konkret anledning, er 
det afgørende at prioritere, hvilke virksomheder der skal besøges. Kommunen skal 
overveje hvilke kriterier, der skal lægge til grund for prioriteringen. Eksempler på 
kriterier kan være:

• Størst potentiale for mere og bedre sortering - både i absolutte mængder 
(fx største affaldsproduktion) og relative mængder (affald på den enkelte 
virksomhed, der kan sorteres uanset størrelse af virksomhed)

• Bedste muligheder for at øge affaldsforebyggelse og lave cirkulære 
forretningsmodeller

• Graden af indsats det kræver at påvirke virksomheden
• Politisk og lokal opmærksomhed på fx bestemte typer brancher eller 

geografiske områder

Prioriteringen bør så vidt muligt basere sig på data, men bør også basere sig på 
lokal erfaring og kendskab.
Ved udgivelsen af denne drejebog (marts 2021) har Miljøstyrelsen varslet 
implementering af en risikobaseret model for prioritering af virksomheder til tilsyn 
i løbet af 2021. Modellen vil være obligatorisk for alle kommuner. Denne drejebog 
vil derfor ikke uddybe denne del nærmere med forventningen om en velbeskrevet 
model til brug i kommunerne.

AFFALDSDATA
Data kan i høj grad understøtte affaldstilsynet. Relevante datakilder kan fx 
være udtræk fra Affaldsdatasystemet (ADS), CVR-registret, affaldskontrakter, 
fakturaer, interne miljøledelsessystemer, tilsynsnotater, brancheforeningers 
vejledningsmaterialer mv. 

Specifikke data for den enkelte virksomhed kan bruges til kortlægning af 
virksomhedens affaldsfraktioner, -mængder, -sortering, -håndtering og 
-bortskaffelse – både i forhold til kortlægning af eksisterende praksis og i forhold 
til identificering af potentialer for øget sortering og genanvendelse. Eksempelvis 
kan ADS-data bruges til at følge udviklingen på den enkelte virksomhed.
Det er også en mulighed at lave statistik på affaldsdata i forhold til potentialer 
og realisering af disse. Således kan datastatistik benyttes til at dokumentere 
effekt af indsatsen med affaldstilsyn og -vejledning, ligesom disse kan benyttes i 
prioriteringen og udvælgelsen af, hvilke virksomheder der besøges. 

ADS-data kan bruges til at følge udviklingen i forhold til erhvervsaffald for 
kommunen samlet set, for enkelte brancher eller bestemte størrelser af 
virksomheder. Disse generelle og generiske data er nyttige i sammenligning med 
den enkelte virksomheds data, og giver således en idé om, hvorvidt virksomhedens 
affaldsmængder og sorteringsgrad er ”normalt”. Hvis det adskiller sig væsentligt 
fra ”normalen” kan det være katalysator til en dialog med virksomheden om 
hvorfor det er anderledes på lige den virksomhed.

PLANLÆGNING OG PRIORITERING AF 
TILSYNS- OG VEJLEDNINGSINDSATSER
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Hvis kommunen opdager, at data i ADS-systemet ikke er indberettet 
korrekt af affaldsindsamleren, bør kommunen overveje enten at kontakte 
affaldsindsamleren for at få det gjort ordentligt eller rette henvendelse til 
Miljøstyrelsens ADS-kontor. Miljøstyrelsen vil kunne tage kontakt til indsamleren 
og bruge det til kvalitetssikringen af data.

TILSYNSVÆRKTØJER
Tilsynsmedarbejderen bør så vidt muligt benytte systematiske og vejledende 
værktøjer til at udføre tilsynet. Det vil forenkle og effektivisere tilsynene 
betragteligt. Langt de fleste kommuner benytter allerede et form for tilsynsskema 
til selve affaldstilsynet. Hvis kommunen forventer at udføre et større antal tilsyn, 
bør det overvejes, om tilsynsskemaet skal udvides til at omfatte før og efter-
faserne også, så man fx undersøger virksomheden før tilsynet ud fra en række 
standardspørgsmål.

Udover tilsynsskemaet kan hjælpsomme værktøjer også bestå i indsamling af 
data om virksomheden, sorteringsvejledninger, beregning af miljø- og klimaeffekt 
(fx CO2), skiltepakke eller andet, der kan bidrage til en effektiv dialog mellem 
kommune og virksomhed. 

Se næste kapitel for en beskrivelse af værktøjerne i PARCK-projektet.
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2) VÆRKTØJER TIL AFFALDSTILSYN

OM PARTNERSKAB FOR CIRKULÆRE KOMMUNER
Kommunerne spiller en afgørende rolle i omstillingen til et mere ressourceeffektivt 
samfund, hvor flere materialer bliver genbrugt eller genanvendt, og hvor 
affaldsproduktion i det hele taget begrænses. Dét er udgangspunktet for 
projektet Partnerskab for Cirkulære Kommuner.

Partnerskab for Cirkulære Kommuner udvikler og demonstrerer kommunernes 
styrkepositioner inden for cirkulær økonomi gennem partnerskaber mellem 
kommuner, affaldsselskaber og virksomheder.

Målet er, at Partnerskab for Cirkulære Kommuner skal være med til at realisere de 
økonomiske såvel som de miljø- og ressourcemæssige gevinster, som omstillingen 
kan kaste af sig. Projektets partnere dykker i seks cases ned i centrale områder 
som: 
Lukket kredsløb for byggematerialer på Bornholm
1. Indkøb og forbrug af cirkulære tekstiler i Region Hovedstaden og Københavns 

Kommune
2. Nye veje til direkte genbrug i Albertslund
3. Stort genbrug i Hørsholm
4. Øget genanvendelse af erhvervsaffald i Rudersdal og på Bornholm
5. Cirkulær værdikæde for tekstiler i Rødovre 

Denne drejebog er resultatet af arbejdet – og sammenfatter de konkrete 
leverancer – i case 5.

AFFALDSKORTLÆGNING
Case 5 har i samarbejde med COWI udviklet et kortlægningsværktøj, der skal 
gøre et affaldstilsyn tilgængeligt. Værktøjet skal betragtes som et udvidet 
tilsynsskema, hvor der indgår ekstra elementer som CO2-effekt, økonomisk 
konsekvens og påvirkning af genanvendelsesprocenten. Desuden indeholder 
værktøjet en række data for pris for tømning, beholderkapacitet, grænseværdier 
osv. Værktøjet kan således anvendes både før, under og efter et tilsyn. 

På baggrund af tilgængelige data og visuelle vurderinger kan værktøjet bruges 
til at kortlægge virksomhedens affaldstyper og -mængder og nuværende 
sorteringspraksis. Værktøjet rummer også en række spørgsmål, der lægger op til 
dialog om bl.a. affaldsforebyggelse og cirkulær forretningsudvikling. Outputtet 
er en kort 2-sides rapport til virksomheden, der visuelt og overskueligt formidler 
potentialet i forhold til øget sortering og genanvendelse, herunder den afledte 
CO2-besparelse, og som indeholder kravene fra kommunen og en kort og konkret 
handlingsanvisning til virksomheden.

Værktøjet skulle gerne betyde, at en kommunal tilsynsmedarbejder med 
begrænset viden og erfaring bedre kan udføre et affaldstilsyn og vejlede 
virksomheden i affaldssortering, ligesom værktøjet skal spare tid i især 
opfølgningen på tilsyn.
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COWI har udarbejdet en brugervejledning til værktøjet, som gennemgår alle 
funktioner i værktøjet, hvad dets begrænsninger er og hvordan man som 
kommune tilpasser det til de lokale forhold. Vejledningen giver også en overordnet 
gennemgang af, hvad du skal være opmærksom på ift. virksomhedens affald.

Værktøjets begrænsning
Værktøjet er ikke velegnet til alle typer virksomheder. Da værktøjet standardiserer 
input fra tilsynet kræver det, at virksomheden har en affaldshåndtering, hvor 
følgende kriterier er opfyldt:
• Virksomheden administrer sine egne affaldsbeholdere 
• Virksomheden deler ikke beholdere med andre
• Der er ingen eller begrænsede mængder affald, som virksomheden ikke selv 

producerer (fx affald fra gæster – hoteller, biografer, havne)

Værktøjet kan stadig benyttes i ovenstående tilfælde, men der kan være behov for 
at tilpasse værktøjet manuelt, udelade ikke-retvisende resultater eller kun bruge 
dele af værktøjet.

Værktøjet er kun vejledende
Værktøjet er baseret på gennemsnitlige tal og overordnede betragtninger, og er 
således kun vejledende. Der tages intet ansvar for de handlinger, som foretages på 
baggrund af værktøjets resultater.

Du kan finde kortlægningsværktøjet på gate21.dk/parck/case-5

DIGITALISERING AF KOMMUNENS TILSYNSARBEJDE
For at lette tilsyns- og vejledningsindsatsen har partnerne i Case 5 i samarbejde 
med virksomheden Rezycl.com med afsæt i Excel-værktøjet udviklet en forenklet 
version i form af et brugervenligt digitalt tilsynsværktøj, der gør det nemt 
tilgængeligt for kommunerne at udføre og afrapportere affaldstilsyn.

Et digitalt tilsynsværktøj i form af en webløsning gør det nemt at anvende 
tablet eller telefon på tilsynet. Webløsningen kan tage og gemme fotos 
undervejs i tilsynet og vil samtidig fremme muligheden for at give umiddelbar 
feedback til virksomheder i forlængelse af tilsyn. Løsningen er bygget op på, at 
tilsynsmedarbejderen trykker sig igennem tilsynet og kun i begrænset omfang skal 
skrive tekst.

En digitalisering af kommunens tilsynsarbejde understøtter en systematiseret 
brug af data og rummer fx et potentiale for automatisk hentning af data fra 
eksterne datakilder. Endvidere vil en digitalisering af kommunens tilsynsarbejde 
sikre en standardiseret ramme for tilsynet – også på tværs af kommunegrænser. 

Du kan finde det digitale tilsynsværktøj på gate21.dk/parck/case-5
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KONTRAKTER MELLEM VIRKSOMHED OG AFFALDSINDSAMLER
Virksomheder betaler for at få hentet og behandlet deres affald og er ifølge loven 
forpligtet til at sortere alt affaldet, så det bliver udnyttet på den bedst mulige 
måde. Det kan dog virke uigennemsigtigt, hvad der sker med affaldet, efter det 
bliver afhentet. Denne viden kan styrke virksomhedens forretning. Denne viden 
benyttes til at vise, at der tages ansvar for affaldet, og kan bruges overfor kunder 
og forretningspartnere.

Samme viden bliver i stigende grad vigtigt ift. overholdelse af lovgivning. 
Kommuner kan i forbindelse med affaldstilsynet anmode om dokumentation for, 
hvor stor en del af affaldsfraktioner, der reelt bliver forberedt med henblik på 
genbrug eller genanvendelse. Det kan derfor gøre affaldstilsynet nemmere, hvis 
denne viden kan frembringes på en let måde. Virksomheder, der producerer affald, 
er imidlertid afhængige af, at oplysningerne kan fås fra den affaldsindsamler, 
som der er indgået aftale med. Typisk vil affaldsindsamleren angive mængder 
og fraktioner i sine fakturaer, men en anden mulighed kunne også være, at man 
oplyste det fast som del af en skriftlig aftale imellem affaldsproducerende 
virksomhed og affaldsindsamler – dvs. en affaldskontrakt, eller del heraf.

Det er endnu ikke standardiseret, hvordan en sådan skriftlig aftale kan skrues 
sammen. Case 5 har derfor i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun 
Advokatfirma udviklet standardvilkår mellem affaldsproducent og indsamler, som 
kan indgå i en affaldskontrakt. 

Standardvilkårene har til formål at øge virksomhedens fokus på at sortere 
korrekt, opnå viden om hvad der sker med affaldet samt give affaldsindsamleren 
et incitament til i højere grad at dokumentere, hvad der sker med affaldet. Det 
er tanken, at virksomheder kan arbejde med standardvilkårene ved først at se 
på deres eksisterende aftalegrundlag med affaldsindsamler. Herefter bør ske 
en dialog med affaldsindsamler omkring dokumentation for affaldsmængder, 
og hvordan det bliver behandlet. Affaldskontrakten kan herefter indarbejde 
standardvilkårene alt efter ambitions- og tilgængeligt vidensniveau.

Der er i standardvilkårene indbygget basisformuleringer, og i nogle tilfælde 
udvidelsesmuligheder, inden for tre overordnede områder:

• Virksomhedens efterlevelse af krav til sortering givet ved 
affaldsbekendtgørelsen (kundens affaldssortering). 

• Rapport om udvikling af virksomhedens affaldsmængder (affaldsrapport). 
• Oplysninger om modtageanlæg og behandling (behandling af affaldet).

Udvidelsesmulighederne giver en fleksibilitet, således at der, afhængigt af hvad 
parterne bliver enige om, kan indbygges en højere grad af forpligtigelse i den 
indbyrdes aftale. 
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Udvidelsesmulighederne åbner for skærpede reguleringer end det almindelige 
lovgrundlag for affaldssortering, og åbner for, at dokumentation til virksomheden 
omkring egne affaldsmænger kan leveres uden beregning af affaldsindsamler.
Udover de formulerede standardvilkår er der i PARCK Case 5 udarbejdet en folder 
med en kort vejledning til virksomheder om brug af affaldskontrakter, herunder de 
formulerede standardvilkår. 
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