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Penge at spare: Flere håndværkere
sorterer byggeaffald
Et stigende antal små og mellemstore håndværksvirksomheder sorterer deres byggeaffald. Det fortæller Henrik
Christoffersen fra DSV Transport, der oplever en stigende efterspørgsel på containere med flere rum.
Tekst af Steffen Walton

E

n håndværksmester,
der sorterer sit byggeaffald, kan spare
flere tusind kroner
for hver container, han fylder.
Og flere og flere gør det, fortæller Henrik Christoffersen,
der er salgsansvarlig for container- og miljøløsninger hos
DSV Transport. Virksomheden oplever en støt stigende
efterspørgsel på affaldscontainere med flere rum. Mens
man for få år siden næsten
udelukkende stillede containere op på byggepladser
med kun ét rum, er det i dag
tre- og firerumscontainere,
der er populære.
– Traditionelt er det blandede affald røget i én stor
bunke i containeren. Men i
dag har håndværksmestrene
fået øjnene op for, at det
kan betale sig at sortere for
eksempel træ, plastik, jern,
Rockwool og brokker for sig
og dermed spare penge – eller endda tjene penge på
eksempelvis genbrugspapir
og pap, siger Henrik Christoffersen.
Forskellige priser på affald
Besparelsen for håndværkerne skyldes, at byggeaffald ikke koster det samme
i bortskaffelse. Usorteret
affald koster rundt regnet
1000 kroner pr. ton i afgift af

komme af med, mens Rockwool koster 800 kroner, og
blandede brokker kun koster
160 kroner.
– Så der er lige pludselig
mange penge at gøre godt
med. Det bruger vi meget tid
på at fortælle håndværksmestrene om: Hvordan de høster
de lavt-hængende frugter. Ofte
ved de ikke, at de kan sortere
det hele i én container. ”Vi har
ikke plads til fire containere,”
siger de. Men når de så finder
ud af, at de ikke skal bruge
mere plads og endda kan
sortere endnu flere materialer
i Big Bags, som vi også tager
med, så vælger de fleste at sortere affaldet – også fra ganske
små byggepladser, hvor der

eksempelvis skal renoveres et
badeværelse, forklarer Henrik
Christoffersen, der ofte besøger håndværksmestrene og deres svende på byggepladserne,
hvor DSV Transport også
hjælper håndværkerne med at
sortere rigtigt.
Affaldssortering på flere
sprog
– Vi tilbyder fire-sprogsmagnetskilte som sættes på ud
fra de forskellige rum på
containerne. Der er jo mange
håndværkere i Danmark fra
Østeuropa, og derfor har vi
oversat teksterne til engelsk,
polsk og litauisk. Samtidig
kan man scanne QR-koder
på sin mobiltelefon og dermed se, hvordan der skal

sorteres, fortæller Henrik
Christoffersen.
Fremtiden er med fire rum
Interessen kan også måles
på fordelingen af containere
hos DSV Transport. I dag
råder man over 300 to- og
trerumscontainere og 25 firerumscontainere. Henrik Christoffersen vurdere at antallet
af firerumscontainere vil være
mangedobbelt indenfor få år.
– I dag køber vi ikke længere
containere hjem med bare
ét rum. Vi har lige bestilt 50
firerumscontainere, og inden
for få år vil jeg vurdere, at vi
er oppe på 300, siger han.

Eksempel:
Så meget sparer du på at sortere dit byggeaffald
Usorteret:
Fire tons blandet affald fra en byggeplads á 1000 kr./t =
4000 kr.
Sorteret:
500 kg træ á 400 kr./t = 200 kr.
500 kg Rockwool á 800 kr./t = 400 kr.
1 ton brokker á 160 kr./t = 160 kr.
2 tons blandet usorteret á 1000 kr./t = 2000 kr.
I alt for at komme af med affaldet = 2760 kr.
Tillæg for firerumscontainer = 400 kr.
I alt for container med sorteret affald = 3160 kr.
Besparelse ved at sortere affald = 840 kr.
Kilde: DSV Transport
Om DSV Transport
DSV Transport har siden 1976 tilbudt totalløsninger og
rådgivning til bygge- og anlægsbranchen samt asfalt- og
betonindustrierne.
DSV Transport leverer byggematerialer og grus til byggepladser, håndterer jord og affald, udlejer containere og
andet udstyr.
DSV Transport omsætter for over 700 mio. kr. og har 80 ansatte samt flere hundrede tilknyttede vognmænd og chauffører. Virksomheden råder over 400 lastbiler og talrige
specialkøretøjer, blandt andet blokvogne, kraner og vogne
til volumengods.

