
>> Ny revideret affaldsbekendtgørelse træder i kraft 1. januar 2021

>> Skærpede krav til affaldssortering - manglende efterlevelse kan udløse en bod

>> Udnyt kompetencerne hos HCS  og få en problemfri overgang til de nye regler
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Er du klar til den nye 2021 affaldsbekendtgørelse?

Hvorfor nye regler?
I Danmark er der fra politisk side opstillet et mål 
om en klimaneutral affaldssektor i 2030, som et 
delmål i målsætningen om et samlet grønnere 
Danmark. I hovedpunkter vil det blandt andet sige:

• Vi skal affaldssortere endnu  
 mere og sorteringen skal strømlines
 Vi skal have ensartet sorteringen og køre med  
 de samme piktogrammer uanset om vi taler  
 husholdninger, private og offentlige virksom-
 heder eller det offentlige rum

• Mindre affald, mere genbrug
 Højere grad af cirkulær økonomi ved at mere  
 affald skal gå til genbrug og genanvendelse

• Mindre forbrænding af affald, mere genbrug
 Der skal investeres i anlæg, der sikrer genbrug  
 og genanvendelse, frem for forbrændingsanlæg.  
 Der skal sorteres ud fra mindst 12 genanvende- 
 lige affaldstyper.

Hvad betyder det for virksomheder?
Den reviderede affaldsbekendtgørelse betyder 
lovbestemte krav til virksomheder om at der skal 
udsorteres til mindst 12 affaldstyper til genanven-
delse:
• Papir
• Pap
• Plast (hård og blød)
• Hård PVC
• Metal

• Glas
• Træ
• Elektronik
• Farligt affald (f.eks. batterier, maling mm.)
• Småt brændbart (restaffald)
• Tekstiler (fra 2022)
• Madaffald

Krav til dokumentation  
af virksomhedens affaldshåndtering
Den nye affaldsbekendtgørelse betyder ligeledes 
øgede krav til dokumentation. Det kommunale af-
faldstilsyn kan udbede sig følgende dokumentation 
ved besøg på virksomheden:
• Aftale med en affaldsaktør registreret  
 i affaldsregisteret om afhentning og  
 genanvendelse af hver type affald
• Statistik for producerede 
 affaldsmængder for en given periode
• Genanvendelsesmål for virksomheden.

Lad HCS hjælpe din virksomhed med en 
problemfri overgang til de nye regler
Styr uden om problemer med jeres affald og i vær-
ste fald en ærgerlig bod for manglende efterlevelse 
af de nye regler. Som en del af din affaldsløsning 
hos HCS tilbyder vi som et nøglefærdigt service- 
koncept at hjælpe din virksomhed med overgan-
gen til den nye affaldsbekendtgørelse. Udnyt vores 
kompetencer og knowhow, vi har over 75 års erfa-
ring med affaldshåndtering i Danmark.
 

Vi glæder os til at høre fra dig!
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