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•  Natursten, fx granit og flint.
•  Uglaseret tegl (mur- og tagsten).
•  Beton.
•  Blandinger af materialer fra natur-

sten, uglaseret tegl og beton.
•  Jern og metal.
•  Gips.
•  Stenuld.
•  Jord.
•  Asfalt.
•  Blandinger af beton og asfalt. 

Restaffaldet skal sorteres i deponi- 
affald og/eller forbrændingsegnet  
affald.

HVAD ER BYGGEAFFALD? 
Affald beskrevet ved EAK-kode 17  
(Europæisk affaldskatalog):  

•  Beton, mursten, tegl og keramik 
(17.01)

•  Træ, glas og plast (17.02)
•  Bitumenholdige blandinger, kultjære 

og tjærede produkter (17.03) 
•  Metaller (og legeringer heraf) (17.04) 
•  Jord (herunder opgravet jord fra  

forurenet grunde), sten og klap- 
materialer (17.05) 

•  Isoleringsmateriale og asbestholdige 
byggematerialer (17.06)

•  Gipsbaserede byggematerialer (17.08) 
•  Andet bygnings- og nedrivningsaffald 

(17.09)

HVAD ER KILDESORTERING? 
Sortering på det sted, hvor affaldet 
genereres, i affald egnet til materiale- 
nyttiggørelse, forbrændings- og depo- 
neringsegnet affald samt sortering 
efter materiale og anvendelsesform.

Kommunalbestyrelsen skal klassificere 
affaldet som genanvendeligt, hvis: 

•  affaldet afleveres til et registreret 
genanvendelsesanlæg,

•  affaldet afleveres til en godkendt og 
registreret indsamlingsvirksomhed,

•  affaldet genanvendes på en virksom-
hed, som er undtaget for registrering, 

•  affaldet bringes til et godkendt og 
registreret kommunalt behandlings- 
anlæg (genanvendelsesanlæg).

HOVEDREGEL 
Efter Affaldsbekendtgørelsen skal  
virksomheder kildesortere det erhvervs-
affald, hvor materialet kan bruges igen.  
 
Det betyder, at affaldet som minimum  
skal sorteres i følgende affaldstyper:

KILDESORTERING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

Læs mere om bygge- og anlægsaffald på kk.dk/erhvervsaffald

UNDTAGELSE 1 
Sammenblandinger af affald  
egnet til genanvendelse

Kommunalbestyrelsen skal klassificere sam-
menblandinger af genanvendeligt affald som 
kildesorteret genanvendeligt affald, hvis den 
affaldsproducerende virksomhed kan doku-
mentere, at sammenblandingen ikke forringer 
genanvendelsen af for hvert enkelt materiale. 

Der er meget genanvendeligt affald, som uden 
problemer kan håndteres usorteret/sammen- 
blandet uden, der behøver at ske en nævneværdig forringelse af 
genanvendelsesmulighederne. Fx kan pap, papir og plastfolie normalt 
sorteres efterfølgende uden kvalitetsforringelse. Når der er tale om 
sådanne affaldstyper kan der slækkes på kravet til dokumentation.

HUSK SKRIFTLIG  
AFTALE MED  
INDSAMLER

UNDTAGELSE 2 
Mindre end et ton affald  
(kun bygge- og anlægsaffald)

Hvis den samlede affaldsmængde fra et 
konkret bygge- og anlægsarbejde ikke over-
stiger 1 ton kan affaldsproducenten undlade 
sortering. Affaldet anvises af kommunalbe-
styrelsen til sortering. 

Efter Københavns Kommunes erhvervsaf-
faldsregulativ anvises fejlsorteret affald (og 
usorteret bygge- og anlægsaffald) til sortering 
på sorteringsanlæg. Bemærk at det usorterede affald anvises  
i hvert enkelt tilfælde. 

Hvis affaldsmængden fra det konkrete bygge- og anlægsarbejde 
overstiger 1 ton og der ikke er de fornødne fysiske rammer til at kunne 
overholde krav om kildesortering, må affaldsproducenten sørge for 
løbende aflevering på en genbrugsplads, hvor affaldet skal sorteres i 
overensstemmelse med genbrugspladsens sorteringsregler.

HUSK ANVISNING  
FRA KOMMUNEN

UNDTAGELSE 3 
Aflevering af usorteret bygge-  
og anlægsaffald til sorterings- 
anlæg, som er registreret i 
affaldsregisteret som indsam-
lingsvirksomhed med forbehan-
dlingsanlæg.

Usorteret byggeanlægsaffald, der kan 
genanvendes kan sendes til sortering på 
et sorteringsanlæg, som er registreret i af-
faldsregisteret som indsamler med forbe-
handlingsanlæg. Denne bestemmelse giver 
mulighed for, at begrænse kildesorteringen 
til alene at omfatte en sortering i 
• affald egnet til genanvendelse 
• forbrændingsegnet affald
•  deponiaffald
• farligt affald

SAMMENBLANDET 
GENANVENDELIGT 
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UNDTAGELSER FOR KILDESORTERING:


