MADAFFALD OG ORGANISK
PRODUKTONSAFFALD
Madaffald og organisk produktionsaffald skal
frasorteres til genanvendelse ved større mængder
(over 100 kg/uge).
Eksempler på madaffald og organisk affald
+ Kød, fjerkræ, fisk og andet animalsk affald
+ Mælkeprodukter
+ Frugt, brød, kage og andre fødevarer
+ Planter, afskårne blomster
+ Madrester og affald fra kantinedrift
+

Organisk affald fra foder- og fødevareproduktion

Organisk affald skal være rent uden andre typer
affald som f.eks. pap, papir, plast, glas og metal.
Der findes dog særlige behandlingsanlæg, som
kan håndtere organiske produkter i emballage
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efter særlig aftale.
Hvor skal affaldet afleveres?

Vær specielt opmærksom på!

Lovgrundlag

Hvis din virksomhed har mere end 100 kg/uge af

at madaffald skal afhentes minimum hver 14. dag,

Madaffaldet er omfattet af reglerne i Affaldsbe-

madaffald og/eller organisk produktionsaffald, så

dog oftere i varme perioder eller ved lugtgener.

kendtgørelsen. Reglerne administreres af Miljøsty-

skal det genanvendes til biogas eller kompost.

Kommunen kan af hygiejnemæssige årsager stille

relsen. Du finder link til Affaldsbekendtgørelsen på

Det er også muligt at sende visse typer organisk

særlige krav til opbevaring af affaldet.

www.brondby.dk/erhvervsaffald.

at tage en snak med din affaldsindsamler om

Hvorfor skal man frasortere madaffald?

Virksomheden skal lave en aftale med en affalds-

eventuelle krav til udsorteringen. Der kan f.eks.

Ved bioforgasning kan energiindholdet i affaldet

indsamler om afhentning af affaldet. Du finder alle

være krav om særlig emballering hos nogle

udvindes mere effektivt end ved forbrænding.

registrerede modtageanlæg og affaldsindsamlere

modtageanlæg.

Samtidigt indeholder det organiske affald vigtige

affald til genanvendelse som foder.

på www.affaldsregister.mst.dk (søg under affaldsfraktionen ”Madaffald fra storkøkkener”).

næringsstoffer, som i stedet for at blive brændt bør
at organisk affald kan kompostere og rådne. Sørg

bringes tilbage i kredsløbet igen som jordforbed-

for at indrette virksomhedens organiske affalds-

ring.

Nabovirksomheder kan have fælles opsamling

sortering, så der ikke opstår lugt og uhygiejniske

af organisk affald. Den enkelte virksomhed er

forhold, evt. i samarbejde med jeres renovatør.

dog stadig selv ansvarlig for, at håndteringen af
affaldet følger reglerne.
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Park Allé 160
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affald@brondby.dk
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