
 1 

 

AFFALDSSORTERING 
I VIRKSOMHEDEN 
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Klar til affaldssortering ?

Fra udgangen af 2022 blev reglerne for sortering af affald ændret så 
sorteringsreglerne også gælder for arbejdspladser. 

Der er ligeledes krav til mærkning af affaldsbeholdere – alt sammen for 
at sikre at affaldet behandles miljømæssigt korrekt så ressourcerne i 
videst muligt omfang indgår i det cirkulære kredsløb. 

Der skal altså fra 1. januar være separate beholdere til: 

 

• MAD 

• PAPIR 

• PAP 

• GLAS 

• METAL 

• PLAST 

• DRIKKE-/ FØDEVAREKARTONER 

• FARLIGT AFFALD 

• TEKSTILER 

• RESTAFFALD 
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Klar til affaldssortering ?

Miljøstyrelsen har samlet nogle punkter, I med fordel kan bruge som rettesnor, når I skal i 
gang med affaldssortering, se Affaldssortering nytter (mst.dk)  og punkter herunder: 

 

• 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 míljøspecia-
list, facility management eller en helt femte. 

• Fortæl din arbejdsplads, hvorfor sortering er vigtig. Måske har din leder, afdelingsle-
dere eller andre kollegaer glæde af at få et par argumenter for de nye sorteringstiltag.  
På Affaldssortering nytter (mst.dk) er der et par gode grunde, du kan dele med andre. 

• Find ud af, hvilke typer affald, I har mest af på jeres arbejdsplads. Hvilke affaldsspan-
de har I brug for ? Uden for og inden for.  

• Tag en snak med jeres affaldsindsamler. De kan hjælpe er med skræddersyede løs-
ninger, vejledning, give jer data om jeres affald og meget mere.  

• Sæt jer ind i, hvordan de enkelte affaldstyper sorteres. 
Affaldssortering nytter (mst.dk)  

• Analyser, hvor affaldsspandene bedst placeres i jeres lokaler. Spørg dine kollegaer: 
Hvor de skal stå for at det giver bedst mening.  

• Gør det synligt, hvilke typer affald, der skal i de enkelte spande. Der findes skilte der 
kan købes eller printes. Se også Affaldssortering nytter (mst.dk)  

• Lad jer inspirere af andre arbejdspladser. Se også Affaldssortering nytter (mst.dk) for tips. 

 

 

 

Jysk Indretning kan hjælpe jer med  

• Analyse af hvor affaldssystemer placeres mest hensigtsmæssigt. 

• Analyse af hvilke spande / affaldssystemer der skal indkøbes. 

• Levering af affaldssystemer / spande. 

https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/de-ti-affaldsfraktioner/
https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/de-ti-affaldsfraktioner/
https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/de-ti-affaldsfraktioner/
https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/de-ti-affaldsfraktioner/
https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/de-ti-affaldsfraktioner/
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Korpus:  Hvid metal, strukturlakeret. 
Låg:  Fås med eller uden hul i låg. 
Pictogram: Kan tilkøbes. 
Pose:  Indvendig poseholder 
Mål:  B: 25: D: 25 H: 65 cm. 40 l. 
  B: 35; D: 35; H: 65 cm. 80 l. 
  B: 35; D: 35; H: 85 cm. 100 l. 

 

Passer disse sorteringsunits til jeres kontor ? 
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Korpus:  Grå metal, strukturlakeret. 
Beholdere: Plast., 30 l. 
Mål:  B: 94 / 124; D: 34; H: 65 cm. 

 

Passer denne affaldsstation til jeres kontor ? 
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Korpus:  Hvid metal, strukturlakeret. 
  Flere farver, mod tillæg i prisen. 
Beholdere: Plast. 
Mål:  B: 64 / 94 / 124; D: 34; H: 65 cm. 

 

Passer denne affaldsstation til jeres kontor ? 
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Topplade:   Laminat på MDF. 
Korpus:   Decor laminat på spån. 
Mål:   B: 40 / 80 / 120; D: 40; H: 90 cm. 
Kant udfræsning: Klar lak eller sortbejdset. 
Kant bordplade: ABS. 
Mulighed:  Massiv eg / ask på topplade. 
Mulighed:   Hjul, låsbare, gummibane. 
Mulighed:  Vægmontering. 
Udtræk:   Til affaldssæk 110 l. 

 

Passer denne affaldsstation til jeres kontor ? 
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Topplade:   Kompaktlaminat.  
   Sort / sort eller hvid / sort. 
Korpus:   Laminat / finer. 
Front:  Laminat / finer / linoleum. 
Mål:   B: 41 / 80 / 120; D: 40; H: 87 cm. 

 

Passer denne affaldsstation til jeres kontor ? 
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Topplade:   Kompaktlaminat.  
   Sort / sort eller hvid / sort. 
Korpus:   Laminat / finer. 
Front:  Laminat / finer / linoleum. 
Mål:   B: 41 / 80 / 120; D: 40; H: 87 cm. 

 

Passer denne affaldsstation til jeres kontor ? 
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Passer denne affaldsstation til jeres kontor ? 

Sider:    Ahornfiner med krydsfinerkant. 
Korpus/front/sokkel: Lakering. 
Skuffer:   Skuffer / låger  med soft close. 
Mål:    B: 40; D: 40; H: 40 / 80 cm. 
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Flere modeller er under udvikling, kan I bruge nogle lignende dem der  
vises i denne folder ? 
 
Eller skal vi designe nogle der passer 100 % til jeres indretning ? 

 

Hvordan skal jeres affaldsstation se ud? 
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Jysk Indretning er meget mere end kontorstole! 

Det er ikke svært at stille et skrivebord, en kontorstol eller en skærmvæg ind i et rum. Men hvis 
kontormøblerne og akustikløsningerne skal skabe omgivelser, der giver jer arbejdsglæde og triv-
sel, kræver det samspil og inspiration.  

Jysk Indretning er jeres perfekte samarbejdspartner, hvis god lyd på kontoret skal kombine-
res med god funktionalitet, ergonomi og design.  

AKUSTIK  

LØSNINGER 

INDRETNING AF 

KONTOR 

KONTOR 

MØBLER 

KONFERENCE / 

LOUNGE 
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Mennesker mødes.. 

Vi tror på det personlige møde. 

Det betyder, at første trin er, at vi mødes og helt konkret drøfter jeres udfordringer, ønsker  

og behov i forhold til indretning, akustik og lyd. 

Derefter udarbejder vi et gratis forslag til jer, ofte tegnet ind i jeres egen virkelighed i virk-

somheden, hvilket sikrer at løsningen passer og er helt rigtig for jer.  

Vi sørger selvfølgelig for levering, montering og tilpasning til jeres miljø. 

   Jysk Indretning ApS · Ærøvej 10 · 8800 Viborg · T: 86 60 05 60 · E: mail@jyskindretning.dk  

Niels Peter Andersen 
Npa@jyskindretning.dk 
Tel. 52 39 92 00 

 Marian Dufke 

Md@jyskindretning.dk 

Tlf. 52 39 92 00 
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