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Med affaldsbekendtgørelsen fra januar 2021 er der kommet nationale, strømlinede sorteringskriterier. De 
nye regler skal sikre, at vi sorterer vores affald i endnu højere grad. Vi er godt i gang, men der er 
potentiale for, at vi kan blive endnu bedre og sortere i flere fraktioner.

Borgere skal, på tværs af kommuner, fremadrettet sortere deres affald i 10 affaldstyper: mad-, papir-, pap-
, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, farligt affald og restaffald.

I løbet af 2023 skal tekstilaffald også sorteres.
Fra d. 31. december 2022 er det også et krav, at arbejdspladser sorterer husholdningslignende affald efter 
de samme sorteringskriterier som private husholdninger.

Hvad er husholdningslignende affald?
Det er typisk affald, der i sammensætning minder om affald fra private husholdninger. I alt er der tale om 
10 typer af affald: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, farligt affald og 
restaffald.

Har man produktionsaffald, skal man stadig sortere den del af affaldet efter de krav, der har været 
gældende siden 2010.

Formålet med sorteringskriterierne er at sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at 
ressourcerne i videst muligt omfang bliver genbrugt og indgår i fremstillingen af nye produkter.

Krav pr. 31-12-2022



Slide 2

Start med dialog med jeres affaldsindsamler.
Få afklaret:

- hvilke fraktioner, det giver mening for jer at
sortere

- forskellige sorteringsregler
- krav til beholdere
- krav til poser /sække i et særligt materiale?

Er det den rigtige affaldsindsamler I benytter –
kan de tilbyde de løsninger I ønsker? 

Affaldsindsamler er forpligtet til at fremsende 
data om jeres affald, så udviklingen kan følges.

Dialog med affaldsindsamler
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Nyt materiale fra Miljøstyrelsen

https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/de-ti-affaldsfraktioner/

- Redigerbart materiale – indsæt fx eget logo.

- Sorteringskriterier med ”ja tak” og ”nej tak” og

understøttende tekster til de 10 fraktioner.

- Piktogramoversigt.

- Affaldets rejse.

- Forskellige animationer.

- Tjekliste til at komme godt i gang.

- Tips til dialog med affaldsindsamler.

- Tre gode grunde til kildesortering.

Link:
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Hvilke fraktioner skal sorteres hvorhenne?
Ikke alle ti fraktioner behøver at sorteres i alle rum. 
I fx et klasselokale kan man have madaffald, restaffald og papir, og skilte med, hvor man kan 
komme af med de sidste fraktioner. Nogle kan være på gangen, og andre i et depotrum. 
Batterier, glas og metal er der sjældent meget af, men det skal stadigvæk kunne sorteres.

Hvor store skal affaldsspandene være?
Husk at fraktionerne bliver små, når de deles op.

Hvilken højde på spande er bedst?
Er der krav til frontåbning og indkast?

Ergonomi og hygiejne
Skal det være neutralt eller med mange farver?
Hvilke poser og sække passer til de valgte spande, og skal det være miljøvenligt?

Brugbar og præsentabel løsning
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Placer spandene, hvor affaldet genereres og hvor der er meget trafik. Skal man 
gå for langt, så vælger man ofte den nemme løsning.

Fx i et klasseværelse: ved udgangen eller i nærheden af tavlen.

Placer opsamlingsstationer til affald fra fx klasselokale på gang, i printerrum 
eller i depot. 

Placering af affaldsstationer 
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Opsamlingsstationer: Eleverne /medarbejderne tømmer selv ud i 
opsamlingsstationer, hvorefter det er nemt at køre affaldet til endestationen.

Indsamling og håndtering
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Alternativt en vogn med hjul eller en rengøringsvogn med plads til flere fraktioner.

Indsamling og håndtering
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Piktogrammer

Beskrivelse:

Piktogram til tydelig angivelse af affaldstype ved 
kildesortering af affald. Kan tørres over med en fugtig 
klud.

Udførelse: m runder hjørner

Materiale: selvklæbende folie, lamineret m blank 
laminat

Længde/dybde: 12 cm Bredde: 12 cm

Vnr. 1999911811

Vnr. 1999911812 Vnr. 1000013657

Vnr. 1999911813

Vnr. 1999911804 Vnr. 1010001317 Vnr. 1010001316Vnr. 1999911806
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XP Supplies sortiment Affaldshåndtering

XP Supplies har over 800 spande i sortiment indenfor kategorierne:
- Indendørs affaldsspande
- Brandhæmmende affaldsspande
- Hygiejne affaldsspande
- Kildesortering
- Papirkurve
- Pedalspande
- Trådstativer
- Risikoaffald
- Udendørs affaldsspande
- Affaldsstativer
- Askebægere
- Paraplyholdere
- Postkasser

alle affaldsspande har tilhørende poser eller sække.
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Affaldshåndtering
Hos Abena arbejdes der med Affaldshåndtering som et koncept med affaldsspande og poser og sække. Det betyder at alle 
spande og affaldsstativer i vores sortiment har tilknyttet poser el. sække til let, blandet og tungt affald.

Vi prioriterer rådgivning af kunderne højt, så der vælges de rigtige løsninger til kildesortering, hvor der ofte er mange kriterier der 
skal balanceres imellem. Ofte er fleksibilitet, arbejdsmiljø, plads, hygiejne og ergonomi vigtige kriterier for vores kunder men
også bæredygtighed vægter højt.

I ABENA ønsker vi at gøre en positiv forskel for natur, samfund og vores medarbejdere. For os betyder bæredygtighed og CSR, at 
vi har et klart og tydeligt fokus på kvalitet, fælles socialt ansvar og miljøet. 

Vi arbejder med hvert enkelt sortiment med henblik på bæredygtighed for at 
finde de bedste løsninger til vores kunder. 

For at kunne hjælpe kunderne med kildesortering i 10 fraktioner, har vi fået 
mange nye løsninger både enkelte men også i flotte og klare farver. 
Vi er også ved at udvikle nye sække og en plastindsats til vores kendte Sækko-boy 
stativer, så man kan få helt op til fire fraktioner i et enkelt stativ. Se nærmere på 
de næste slides for sortiment og nyheder.
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Brug den rigtige sæk til formålet. Med XP Supplies priksystem finder du nemt den sæk der passer til netop 
din affaldsbeholder og affaldstype. Alle sække passer optimalt til beholderen, og dermed bruges der ikke 
for meget plast eller for kraftige sække til let eller middel tungt affald. 
Vi har delt affaldstyperne op i let, middel og tungt 

På samtlige spande i vores sortiment, kan du nemt se, 
hvilken pose der passer til hvilken affaldstype:

Plast - sække

Sække af recycled materiale er en fordel for miljøet, da man indsamler og genbruger brugt plast til 
nye sække. På den måde havner plasten ikke i naturen. 
Kend sækkene på disse ikoner:
Re3: Re-duce /Re-Use /Re-cycle er fremstillet af 100% industrielt affald fra poseproduktion, 
hvilket sikrer produkter i genbrug en høj kvalitet og lavere tykkelse.
Recycled: Fremstillet af 100% regenereret plastaffald, for mindst mulig påvirkning af miljøet.
Supersækken: Fremstillingsprocessen muliggør 50% reducering af tykkelsen, uden at gå på 
kompromis med kvaliteten. Med dobbelt bundsvejs. Findes i 3 varianter:
Supersækken, Supersækken PLUS og nyeste skud på stammen Supersækken ULTRA
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Bredt sortiment indenfor fødevaregodkendte poser, affaldsposer, sække, 
bæreposer, bioposer, lynlåsposer m.m.

Poser og sække
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Sække sukkerrør

Spandeposer genbrugsplast

Vandopløselige sække

Nyheder poser og sække
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Lune Binc 3
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Lune split 4
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Lune Paxa m. trælåg
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Nyheder
110 liter, pulverlakeret stål. Med frontåbning.

3x15 liter, kan væghænges.
Fås også i 4x15 liter.

Vogn med op til 6 spande



Slide 20

BrickBin BonTon

Affaldsspand produceret i genbrugsplast med låg, det 
farvekodet låg giver rig mulighed for affaldssortering. 
Spanden indeholder en sækkeholder, som sikre sig at 
sækken ikke falder ned ved brug. 65 liter.
Findes i hvid, grå og sort med forskellige indkast.
Vnr. 1999905100-09, 1999905111-12, 1999905171.
Mål: L/D: 35 B: 35 H: 70 cm.

Affaldsspand produceret i 100% genbrugsmaterialer. 
Kan bruges enkeltstående eller sammen med flere 
spande til kildesortering. Råt look. Inkl. plast inderspand.
70 liter.
Vnr. 1000009750. Mål: L/D: 39,5 B: 28 H: 77,1 cm.

Affaldsspande til kildesortering i genbrugsplast
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Vnr. 1999901339-40

Enviro
Vnr. 100013539 og 1000013540
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Stabelbare og risikoaffald

Vnr. 1999902287
Beskrivelse:

Miljøboks med låg og 
håndtag til kildesortering.
Mål: D: 31 x L: 40 x H:36 cm

Vnr. 176384
Beskrivelse:

20L, 2-rums batterikasse til 
sikker bortskaffelse af brugte 
batterier

35L

Grå med brun låg - vnr. 1999902172
Grå med grøn låg – vnr. 1999902173
Grå med blå låg – vnr. 1999900446
Grå med orange låg – vnr. 1999905523
45L

Grå med grøn låg – vnr. 1999902174
Grå med blå låg – vnr. 1999902175
Grå med orange låg - vnr. 1999902176
Grå med brun låg – vnr. 1999905524
Beskrivelse:

Easymax stabelbar plastik affaldsspand 
med låg og hank. 
Mulighed for at indkastet er fast åbent, og 
kan åbnes selvom spandene er stablet.
Hanken fungerer også som lås.
Tømmes ved at løfte låget.
Ideel til kildesortering.
Findes i 35 og 45L.



Slide 23

Affaldsspande i plast med svinglåg
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Ny serie fra Brabantia

Kommer i flere farver i 3, 6, 12, 16, 25 og 40 liter i flere farver.
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Rotho Twist Rotho Selecto

Findes i 25 og 50L i fire farvekombinationer
Vnr. 1000009827, 1000009829-32, 1000009834-36

Fås i 55 og 70L i sort el. grå med
låg med 5 forskellige indkast i begge 
farver. Mulighed for hjul.
Vnr. 1010001140, 1010001256-68.

Affaldsspande kildesortering
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EKO Casa pedalspande

Vnr. 1010001139 – 3x15L

Findes også i:
- 30+15L
- 3x9L

- 20+9L
- 10+9L

- 28+18L

Høj kvalitet og flot design til en god pris.
Serien findes i flere udformninger.

Kildesortering pedalspand

Findes også i 2x25 liter
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Vnr. 1000009713 Rotho Greenline madaffaldsspand 7L mørkegrøn
Produceret i genbrugsplast.

Vnr. 1000009712 Rotho madaffaldsspand 4,5L lime
Vnr. 1000009715 Rotho madaffaldsspand 8L lime

De tre ovenstående modeller har tætsluttende låg.

Vnr. 1000009372 Affaldsspand m svinglåg 8L
kan væghænges med beslag vnr. 1000002919

Madaffaldsspande
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Findes i 15, 30, 50, 80 og 110L i flere farver. De viste 
farver er kun et udpluk

Udformningen af låget gør, at hvis der går ild i 
indholdet, leder det ilddæmpende låg 
forbrændingsgasserne ned i beholderen. Tilførslen 
af ilt afskæres derved og ilden vil blive kvalt.

Brandhæmmende spande til professionelle
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Affaldscontainer

Vnr. 176724 110L m. låg i flg. farver
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Plast Stål

Sækko-boy stativ 60L vnr. 2060
Findes i 40L, 60L og 120L i tre modeller 
(uden låg, med låg og med låg og pedal)

Nyhed er 120L med pedal

Affaldsstativ Affaldsstativ
Vnr. 2397 Vnr. 9615 
100L 240L
Låg kan Til plastopsamling
tilkøbes

Affaldsstativer

Vnr. 177050-53 110L
Abena sælger flest af 

vnr. 177051 med grønt låg.

Vnr. 1999907688-92
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Udendørs



Slide 32

Forslag til klasselokaler
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Forslag til gangarealer og fællesrum
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Forslag til kontorer
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Forslag til depot- el. printerrum
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Forslag til kantiner og spiserum




