
Sorteringspjece for 

                                                                 i samarbejde med 
                                  Marius Pedersen A/S





For at optimere affaldshåndteringen på alle JAKON A/S’s byggepladser er der 
udarbejdet en sorteringspjece, som kort redegør for, hvordan affaldet sorteres kor-
rekt.

Formål

At sikre:
	 At affaldet sorteres, håndteres, opbevares, bortskaffes samt registreres i  
   overensstemmelse med gældende retningslinier

	 At Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelse m.v. samt kom- 
 munens regulativer for erhvervsaffald overholdes 

	 At fremme genanvendelsesprocenten med vægt på, at så meget affald 
 som muligt sendes til genanvendelse, og så få mængder som muligt 
 sendes til forbrænding og deponi

 At håndværkerne bortskaffer deres affald i overensstemmelse med de af   
             JAKON A/S fastsatte regler

GyldiGhedsområde

Denne procedure er gældende for sortering, håndtering, opbevaring samt bortskaf-
felse af affald fra:

samtliGe Jakon a/s byGGepladser
ansvar

Det er af stor vigtighed, at alle bidrager til at sortere korrekt, således at så stor en 
del af affaldet som muligt går til genanvendelse og mindst mulige affaldsmængder 
bortskaffes til forbrænding og deponi.

Denne pjece er udarbejdet for at synliggøre, hvilke affaldsfraktioner affaldet 
skal sorteres i.

Såfremt der sorteres forkert, modtager JAKON A/S et gebyr for fejlsortering fra 
modtagestedet. Derfor er det alle medarbejderes ansvar, at affaldet sorteres kor-
rekt. Det er ikke kun til gavn for miljøet men også for virksomhedens regnskab.

Er der tvivl om sorteringen eller spørgsmål hertil, kontakt da venligst den lokale 
konsulent hos Marius Pedersen A/S for vejledning og evt. etablering af den kor-
rekte løsning.
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Er du i tvivl om sorteringen, så kontakt virksomhedens miljømedarbejder eller Marius Pedersen A/S.
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Småt brændbart under 50 x 50 x 100 cm
Side 3

Stort brændbart over 50 x 50 x 100 cm
Side 4

Affald til losseplads
Side 5

Affald til fyldplads
Side 6

Jord og brokker
Side 8

Teglbrokker
Side 7

Jern og metal
Side 10

indholdsForteGnelse

Betonbrokker
Side 9

Blandet bygningsaffald
Side 11



Er du i tvivl om sorteringen, så kontakt virksomhedens miljømedarbejder eller Marius Pedersen A/S.
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må indeholde

må ikke indeholde

småt brændbart 
aFFald

eksempler på containertype til opsamling

• Brændbart affald mindre end 
 50 x 50 x 100 cm.
• Mindre mængder pap, plast eller 
 træ uegnet til genanvendelse

• Trykimprægneret træ
• PVC
• Farligt affald
• Have- og grenaffald
• Dæk
• Jern & metal
• Gipsplader
• Mineraluld

• Organisk affald
• Store mængder pap, plast eller træ 
 egnet til genanvendelse
• Andre former for affald uegnet til 
 forbrænding

Under
50 x 50 x 100 cm

Maxi-container Komprimator

Side 3



Er du i tvivl om sorteringen, så kontakt virksomhedens miljømedarbejder eller Marius Pedersen A/S.
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Er du i tvivl om sorteringen, så kontakt virksomhedens miljømedarbejder eller Marius Pedersen A/S.
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må indeholde

må ikke indeholde

stort brændbart 
aFFald

eksempel på containertype til opsamling

• Brændbart affald større end 
 50 x 50 x 100 cm
• Møbler, brædder, tæpper

• Trykimprægneret træ
• PVC
• Farligt affald
• Have- og grenaffald
• Dæk
• Jern & metal
• Gipsplader
• Mineraluld

• Organisk affald
• Store mængder pap, plast eller træ 
 egnet til genanvendelse
• Andre former for affald uegnet til 
 forbrænding

over 
50 x 50 x 100 cm

Maxi-container

Side 4



Er du i tvivl om sorteringen, så kontakt virksomhedens miljømedarbejder eller Marius Pedersen A/S.

Vejledning til affaldshåndtering •  Marts 2009 • © Marius Pedersen A/S

Er du i tvivl om sorteringen, så kontakt virksomhedens miljømedarbejder eller Marius Pedersen A/S.

Vejledning til affaldshåndtering •  Marts 2009 • © Marius Pedersen A/S

må indeholde

må ikke indeholde

aFFald til losseplads

eksempel på containertype til opsamling

•  Isoleringsmaterialer (mineraluld)
•  Træ 
•  Beton
•  Gadeopfej
•  Støvsugerposer 
•  Ikke genanvendeligt PVC
•  Urent planglas

• Flamingo
• Gips
• Mørtelpuds

• Materialer indeholdende tung-            
    metaller eller miljøskadelige stoffer

Maxi-container

Side 5



Er du i tvivl om sorteringen, så kontakt virksomhedens miljømedarbejder eller Marius Pedersen A/S.
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Er du i tvivl om sorteringen, så kontakt virksomhedens miljømedarbejder eller Marius Pedersen A/S.
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må indeholde

må ikke indeholde

aFFald til Fyldplads

eksempel på containertype til opsamling

• Gips
• Glaserede fliser
• Sanitetsporcelæn
• Gas- og letbeton
• Rent beton
• Tegl og klinker, uglaseret
• Rene stenmaterialer: natursten, granit

• Asfalt
• Isolering
• Plast
• Jern & metal

• Tjære og sod
• PCB-holdig fugemasse
• Malingsrester
• Andre materialer indeholdende                      
   miljøskadelige stoffer

Maxi-container



Er du i tvivl om sorteringen, så kontakt virksomhedens miljømedarbejder eller Marius Pedersen A/S.
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Er du i tvivl om sorteringen, så kontakt virksomhedens miljømedarbejder eller Marius Pedersen A/S.
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må indeholde

må ikke indeholde

teGlbrokker

eksempel på containertype til opsamling

• Rent, uglaseret tegl
• Murstensbrokker (mur- og teglsten)

• Jern og metal
• Beton
• Asfalt

• Træ
• Jord og sten

Maxi-container



Er du i tvivl om sorteringen, så kontakt virksomhedens miljømedarbejder eller Marius Pedersen A/S.
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Er du i tvivl om sorteringen, så kontakt virksomhedens miljømedarbejder eller Marius Pedersen A/S.
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må indeholde

må ikke indeholde

Jord oG brokker

eksempel på containertype til opsamling

• Jord med brokker

• Asfaltholdige brokker
• Brokker med armering

Maxi-container



Er du i tvivl om sorteringen, så kontakt virksomhedens miljømedarbejder eller Marius Pedersen A/S.
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Er du i tvivl om sorteringen, så kontakt virksomhedens miljømedarbejder eller Marius Pedersen A/S.
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må indeholde

må ikke indeholde

betonbrokker

eksempel på containertype til opsamling

• Betonbrokker
• Betonbrokker med armeringsjern

• Andre typer affald

Maxi-container



Er du i tvivl om sorteringen, så kontakt virksomhedens miljømedarbejder eller Marius Pedersen A/S.
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Er du i tvivl om sorteringen, så kontakt virksomhedens miljømedarbejder eller Marius Pedersen A/S.
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må indeholde

må ikke indeholde

Jern oG metal

eksempler på containertype til opsamling

• Jern og metaller

• Springmadrasser
• Gas- og trykflasker
• Produkter med miljøfarlige stoffer
• Hårde hvidevarer med køl/frys funktion
• Isoleringsmaterialer
• Andet affald

Palleboks Maxi-containerMinilad

Side 10



Er du i tvivl om sorteringen, så kontakt virksomhedens miljømedarbejder eller Marius Pedersen A/S.
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Er du i tvivl om sorteringen, så kontakt virksomhedens miljømedarbejder eller Marius Pedersen A/S.
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må indeholde

må ikke indeholde

blandet byGninGsaFFald

eksempel på containertype til opsamling

• Gipsplader
• Træ
• Murbrokker
• Cement
• Lister
• Metal og lignende

• Andre typer affald

Maxi-container

Side 11








