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Affaldsregisteret er et opslagsværk med de 

virksomheder som indsamler, behandler og 

transporterer affald samt forhandlere og 

mæglere og kan findes her: 

www.affaldsregister.mst.dk 

 

Det er her virksomheder kan se, hvem der må 

aftage og transportere deres genanvendelige 

affald. 

 

Ikke kun danske men også udenlandske 

transportører og mæglere skal være registreret i 

Affaldsregisteret, for at kunne virke på det 

danske marked. 

 

Indsamler 

En indsamlingsvirksomhed er en virksomhed 

som indsamler/modtager genanvendeligt 

erhvervsaffald. Hvis virksomheden udover at 

indsamle eller modtage affaldet, også sorterer, 

knuser, ballerer eller lignende, så er det en 

indsamlingsvirksomhed med 

forbehandlingsanlæg. 

 

En indsamler skal være godkendt af 

Energistyrelsen og registreret i affaldsregistret 

som indsamler. Indsamlere skal have gyldigt 

indsamlerbevis. Indsamlerbeviset kan gives til 

en person med ledelsesansvar og er gyldigt i 5 

år. 

 

En indsamler må gerne modtage blandede læs. 

Der skal dog være tale om genanvendeligt 

affald. En indsamler må også gerne blande 

forskellige genanvendelige fraktioner sammen, 

forudsat at de kan skilles ad igen, og at hver 

affaldsfraktion kan genanvendes, som om de 

aldrig har været blandet sammen. Det kan f.eks. 

være papir og plast, som forholdsvis nemt kan 

sorteres fra hinanden igen. 

 

Indsamleren skal mindst én gang om året 

indberette affaldets mængde, art og fra hvilken 

virksomhed affaldet kommer fra til affaldsdata-

systemet. 

 

Godkendte indsamlere må også samtidig fungere 

som transportør.  

 

Ansøgning om godkendelse som indsamler og 

om registrering i Affaldsregistret sker via 

internetportalen www.virk.dk. Der skal bruges 

digital signatur erhverv. Der betales gebyr for 

godkendelse som indsamlingsvirksomhed samt 

oprettelsesgebyr og årligt gebyr for alle 

registreringer.  

 

Transportør 

En affaldstransportør er enhver virksomhed som 

transporterer affald for fremmed regning, 

herunder ved brug af køretøjer, jernbane, fly 

eller skib.  

 

En affaldstransportør kører affald til det anlæg, 

som affaldsproducenten eller kommunen anviser 

affaldet til.  

 

Affaldstransportøren skal ikke selv indberette 

affaldsdata, men skal aflevere en erklæring fra 

affaldsproducenten, så modtageanlægget kan 

indberette affaldsdata. 

 

Virksomheder, der transporterer affald, skal 

være registreret i Affaldsregistret. 

 

Hvem skal ikke registreres 

Ikke alle virksomheder og anlæg, som 

virksomheder kan overdrage genanvendeligt 

erhvervsaffald til, fremgår af Affaldsregistret.  

Der er for eksempel genanvendelsesanlæg, der 

kan vælge ikke at blive registreret, fordi 

virksomheden kun tager egne produkter tilbage 

og bruger dem igen i ny produktion, eller fordi 

anlægget ikke aftager affald fra en bredere 

kreds. 
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Hvem har ansvaret? 
Som udgangspunkt har virksomheder selv 

ansvar for, at deres affald, bliver håndteret 

miljømæssigt forsvarligt og bortskaffet på 

korrekt vis.   

 

Virksomheder kan dog vælge at overdrage 

ansvaret for det genanvendelige erhvervsaffald 

til en af aktørerne på nedenstående liste:  

 

 Genanvendelsesanlæg eller anlæg, 

som forbereder affald til genbrug, der 

er registreret i Affaldsregistret. 

 Indsamlingsvirksomheder der er 

registreret i Affaldsregistret. 

 Virksomheder, som kan undlade at 

lade sig registrere efter 

bekendtgørelse om Affaldsregistret 

og om godkendelse som 

indsamlingsvirksomhed. 

 Kommunale behandlingsanlæg, der 

er registreret i Affaldsregistret (kun 

for de fraktioner der er registreret). 

 Kommunale genbrugspladser eller 

kommunale ordninger for 

erhvervsaffald. 

 

Overdragelsesaftalen skal være skriftligt og 

angive affaldstype og mængder. 

Det kan i praksis ske i en kontrakt eller ved, at 

indsamleren på fakturaen skriver, at ansvaret er 

overdraget.  

 

Indsamler 

Når en indsamler har indgået en skriftlig aftale 

med en affaldsproducerende virksomhed om at 

overtage ansvaret for behandling af det 

genanvendelige erhvervsaffald, er det nu 

indsamleren, der har ansvaret for behandlingen 

af affaldet.  

 

Det vil sige, at hvis indsamleren ikke behandler 

det genanvendelige erhvervsaffald korrekt eller 

ikke overdrager det til en af de godkendte 

modtagere nævnt i listen ovenfor, vil det være 

indsamleren der risikere bødestraf og evt. 

erstatning for oprydning, hvis affaldet ender det 

forkerte sted. 

 

Affaldstransportør 

Affaldstransportører kan aldrig overtage 

ansvaret for behandling af erhvervsaffald.  

 

En transportør må derfor ikke håndtere affaldet 

på anden måde end at transportere det til den 

modtager, som det er aftalt med virksomheden 

at levere det til.  

Affaldstransportører må derfor heller ikke 

blande, sortere eller gøre andet med affaldet. 

 

Det betyder også at det er den 

affaldsproducerende virksomhed der kan straffes 

med bøde, hvis det affald, som denne har 

overgivet til transportøren, i sidste ende ikke 

behandles hos en af de godkendte modtagere 

som er nævnt i listen ovenfor, eller ender i 

naturen. 

 

Affald til forbrænding og deponi 

Virksomhederne har altid ansvaret for at deres 

forbrændingsegnede og deponeringsegnede 

affald bliver bortskaffet på de forbrændings- og 

deponeringsanlæg Haderslev Kommune anviser 

til. 

 

Det betyder at man som virksomhed skal lave 

en aftale med en godkendt transportør, som kan 

transportere affaldet til et af de anlæg på 

anvisningslisten. 

 

Anvisningsordningerne er nærmere beskrevet i 

Haderslev Kommunes regulativ for 

erhvervsaffald. Regulativet kan findes på 

www.Haderslev.dk 

 

 

Love og regler 

www.retsinfo.dk 

Bekendtgørelse om affaldsregister bek. Nr. 1305 

af 17/12/2012 

 

 

 

 

 

 


