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DAGRENOVATIONSLIGNENDE 
AFFALD
  Dagrenovationslignende affald inklusiv let 

fordærveligt affald skal frasorteres og afl everes til 

forbrænding.

Eksempler på dagrenovationslignende affald

- Køkkenaffald, f.eks. madaffald og snavset  

 papir, pap, plast, kaffegrums mv.

- Indpakningspapirer fra madpakker, pizza- 

 bakker etc.

- Fordærveligt affald fra produktion og detail- 

 handel

- Fiske- og kødaffald, øvrige levnedsmiddel- 

 produktion

- Aftørringspapir

- Dyregødning i mindre mængder

Hvad må ikke blandes med dagrenovationslig-

nende affald?

- Rent papir og pap

- Glas

- Genanvendeligt plast

- Træ

- Jern og metal

- Haveaffald

- Farligt affald

Hvor skal affaldet afl everes?

Dagrenovationslignende affald skal afl everes til 

Vestforbrænding, det må ikke omlastes undervejs. 

Der må gerne blandes småt brændbart affald i 

dagrenovationen. Affaldet skal i så fald håndteres 

som dagrenovationslignende affald og affaldscon-

tainere skal mærkes som dagrenovation. 

Virksomheden kan lave en aftale med en registre-

ret affaldstransportør. Du fi nder en oversigt over 

registrerede affaldstransportører på https://www.

affaldsregister.mst.dk.

Tætliggende virksomheder kan have fælles op-

samling og afhentning af dagrenovationslignende 

affald. Den enkelte virksomhed er dog stadig selv 

ansvarlig for, at håndteringen af deres affald følger 

reglerne.

Vær specielt opmærksom på!

Dagrenovationslignende affald skal bortskaffes 

mindst én gang hver 14. dag, dog oftere i varme 

perioder eller ved lugtgener. Virksomheden har 

ansvar for at opbevaringen ikke medfører uhygiej-

niske forhold eller rottegener.

Madaffald fra storkøkkener, restauranter, kantiner, 

grillbarer med videre, kan frasorteres til bioforgas-

ning, hvis virksomheden ønsker det. Se eventuelt 

faktaarket ”Madaffald” om dette.

Dagrenovationslignende affald må ikke afl everes 

på genbrugspladsen.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget er Brøndby Kommunes Regulativ 

for erhvervsaffald. Du fi nder regulativet på 

www.brondby.dk/erhvervsaffald.

Hvorfor skal dagrenovationslignende affald 

frasorteres?

Dagrenovation er let fordærveligt affald, som 

tiltrækker skadedyr (rotter, kakerlakker osv.).  

Derudover udvikler dagrenovation lugtgener, hvis 

det står for længe. Derfor skal det sorteres fra og 

afhentes mindst én gang hver 14. dag.
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