
   

Vi har samlet et par punkter, I med fordel kan bruge som rettesnor, 
når I skal i gang med implementeringen. 

Tjekliste 
Når I skal i gang med sortering af husholdningslignende affald
I sorterer allerede en del affald til genanvendelse bl.a. fra jeres produktionsprocesser. 
Nu skal I sikre, at I også sorterer alt jeres husholdningslignende affald på jeres arbejdsplads.
Det omhandler 10 typer af affald: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, 
mad- og drikkekarton, tekstilaffald samt farligt affald og restaffald.

Udpeg en affaldsansvarlig på jeres arbejdsplads, som kan tage sig af resten af punk-
terne på tjeklisten. Måske er det en servicemedarbejder, en vicevært, en miljøspecialist, 
facility management eller en helt femte. 

Fortæl din arbejdsplads, hvorfor sortering er vigtigt. Måske har din leder, afdelings-
ledere eller andre kollegaer glæde af at få et par argumenter for de nye sorteringstiltag. 
På www.affaldssorteringnytter.dk har vi givet et par gode grunde, du kan dele med dem.

Find ud af, hvilke typer husholdningsaffald, I har mest af på jeres arbejdsplads. 
Hvilke affaldsspande har I brug for? 

Tag en snak med jeres affaldsindsamler. De kan hjælpe jer med skræddersyede 
løsninger, vejledning, give jer data om jeres affald og meget mere. 
Vi har på www.affaldssorteringnytter.dk uddybet fem punkter, du kan tale med din 
affaldsindsamler om. 

Sæt jer ind i, hvordan de enkelte affaldstyper sorteres. 
Vi har på www.affaldssorteringnytter.dk samlet en guide.

Find ud af, hvor affaldsspandene bedst placeres i jeres lokaler. Spørg dine kollegaer: 
Hvor skal de fx stå, så det giver bedst mening for dem at bruge dem? 

Gør det synligt, hvilke typer affald, der skal i de enkelte spande. Vi har lavet nogle skilte 
I kan printe og hænge op ved den enkelte spand i kontoret, køkkenet og/eller kantinen. 
I finder dem på www.affaldssorteringnytter.dk

Lad jer inspirere af andre arbejdspladser, der er lykkedes godt med sortering af hus-
holdningslignende affald. 
Vi har samlet et par tips i en håndbog, du finder på www.affaldssorteringnytter.dk

Stop op, før du smider ud. Tænk, når du sorterer. affaldssorteringnytter.dk
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