
BRUG DIN 
AFFALDSKONTRAKT 
TIL AT STYRKE DIN 
VIRKSOMHEDS 
GRØNNE PROFIL OG 
KONKURRENCEEVNE

I denne guide får du gode råd 
til, hvordan du kan stille krav 
i din affaldskontrakt og få 
dokumentation for, hvad der sker 
med affaldet fra din virksomhed.



En god forretningsmulighed
Som virksomhed betaler du for at få hentet og behandlet dit affald, og du 
er ifølge loven forpligtet til at sortere alt dit affald, så det bliver udnyttet 
på den bedst mulige måde. Men ved du egentlig, hvad der sker med dit 
affald, efter det bliver afhentet? Den viden kan styrke din forretning. 

Et vigtigt konkurrenceparameter for din virksomhed 
Cirkulær økonomi bliver et stadigt vigtigere konkurrenceparameter for 
danske virksomheder. Ved at dokumentere hvor og hvordan dit affald bliver 
behandlet, kan du vise, at du tager ansvar for det affald, der genereres i 
din virksomhed, og at du ønsker at gøre en grøn forskel. 

Gør en grøn forskel og fortæl det til dine kunder og  
forretningspartnere  
Du kan gøre dokumentationen af dine affaldsstrømme offentligt 
tilgængeligt på din virksomheds hjemmeside eller på de fakturaer, 
du sender til dine kunder. Det kan også indgå i årsregnskabet, i jeres 
miljøpolitik eller CSR-strategi, så dine forretningspartnere kan se, at du og 
din virksomhed har en grøn profil, der matcher den stigende efterspørgsel 
efter virksomheder med et mindre miljøaftryk.

For at øge genanvendelsen og sikre en bedre dokumentation af dine 
affaldsstrømme, kan du med en god affaldskontrakt stille krav til din 
affaldsindsamler.

Sådan kommer du i gang

For at bruge denne 
guide, bør du først og 
fremmest sikre dig, 
at du har en skriftlig 
affaldskontrakt med 
din affaldsindsamler.

Aftal med din 
affaldsindsamler, 
at du skal have 
dokumentation for 
affaldsmængder, og 
hvordan det bliver 
behandlet

Stil krav i din affaldskontrakt om, at affaldsbehandlingen  
og genanvendelsen skal dokumenteres. Hvis ikke det 
er en mulighed at indføre kravene i din nuværende 
affaldskontrakt, kan du overveje at indgå aftale med en 
anden affaldsindsamler.

I denne guide får du inspiration til, hvad du kan stille krav 
om. 
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Det kan du gøre
Du kan først og fremmest bruge din affaldskontrakt til at forpligte 
din indsamler til at håndtere affaldet, så det overholder kravene i 
affaldsbekendtgørelsen. 

Derudover kan du stille yderligere krav som for eksempel, at 
affaldsindsamleren skal:

• Rapportere om udviklingen af dine affaldsmængder 
Du kan anmode din affaldsindsamler om en rapport, der viser 
mængden af dit affald opdelt i affaldstyperne, samt hvorvidt 
mængderne er stigende eller faldende over tid. Sådan en rapport 
skal stilles til rådighed uden beregning minimum én gang i kvartalet, 
medmindre du selv får adgang til at trække rapporten, for eksempel via 
affaldsindsamlerens hjemmeside. 
Med rapporten kan du få overblik over, hvilken type affald din 
virksomhed genererer mest af, og dermed, hvor du kan gøre en indsats 
med henblik på at minimere affaldet.

• Oplyse om modtageanlæg og behandling 
For hver affaldstype, kan du anmode om at få oplyst, hvilke(t) 
modtageanlæg, der behandler dit affald, hvordan dit affald behandles 
og omfanget af genanvendelsen for de(t) anvendte modtageanlæg, i 
det omfang affaldsindsamleren har kendskab hertil. 
 
Med disse oplysninger kan du få et overblik over, om dit affald 
modtages på et anlæg i Danmark eller i udlandet, og dermed få 
kendskab til miljøpåvirkningen fra transporten.

Sådan formulerer du dine krav
Du kan få hjælp til konkrete formuleringer, som du kan bruge, når du indgår 
i forhandling med din affaldsindsamler. Formuleringerne er udarbejdet af 
advokatfirmaet Bech-Bruun, og du finder dem på: 
www.gate21.dk/parck/affaldskontrakt/

Cirkulær økonomi 
handler om at udnytte 
klodens begrænsede 
ressourcer bedre og 
fastholde materialer og 
produkter i kredsløb ved  
at bruge dem igen og igen. 
Det gælder om at komme 
så højt op som muligt i 
affaldshierarkiet. 

Affaldshierarkiet
AFFALDSFOREBYGGELSE

GENBRUG

GENANVENDELSE

DEPONI

FORBRÆNDING



Guiden til brug af krav i affaldskontrakter er udviklet i samarbejde mellem Rudersdal Kommune, 
Bornholms Regionskommune og BOFA i regi af projektet Partnerskab for Cirkulære Kommuner.  

I Partnerskabet udvikler og tester kommuner og affaldsselskaber en række løsninger inden for cirkulær 
økonomi. Indsatsen er støttet af Region Hovedstaden. 

De udsorterede 
materialer sendes 
til producenter, der 
genanvender dem 
i nye produkter.

Virksomheden producerer 
og sorterer affald. 

Virksomheden indgår 
aftale med en 
indsamler. 
Kontrakten sikrer, at 
affaldet bliver sorteret 
efter gældende 
lovgivning, og at 
virksomheden får 
adgang til affalds-
rapporter og oplyses 
om modtageanlæg og 
genanvendelse. 

Indsamleren henter affaldet 
hos virksomheden og 
transporterer det videre.

På modtageanlægget 
bliver affaldet sorteret 
til genanvendelse. 
Restaffald sendes til 
energiudnyttelse og 
organisk affald kan 
bioforgasses. 

EN GOD AFFALDSKONTRAKT 
SIKRER MERE 

GENANVENDELSE




