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Vejledning  

Modtagelse af affald til deponering – Grundlæggende karakterisering og affaldsde-
klaration  

Inden levering af deponiaffald til Faxe- eller Forlev Miljøanlæg skal der laves en såkaldt grund-

læggende karakterisering af affaldet. Det gælder også for asbestholdigt bygningsaffald/eternit 

og bygningsaffald med indhold af PCB under 50 mg/kg.  

Den grundlæggende karakterisering er affaldsproducentens ansvar og skal indeholde følgende:  

 1. oplysninger om affaldets kilde og oprindelse  
 2. oplysninger om den arbejdsproces hvorved affaldet er frembragt  
 3. oplysninger om affaldets sammensætning  
 4. oplysninger om affaldets EAK-kode (EAK = Europæiske Affaldskatalog) – se ”Hvad 

kan du aflevere”  
 5. beskrivelse af hvilken forbehandling der er anvendt (f.eks. sortering)  
 6. oplysninger om affaldets lugt, farve og fysiske form  
 7. oplysninger, der viser, at affaldet ikke er omfattet af forbud mod deponering  
 8. affaldets affaldsklasse (blandet, inert, mineralsk eller farligt affald).  

Den grundlæggende karakterisering sker ved udfyldelse af et elektronisk skema via 
www.virk.dk, som sendes til AffaldPlus inden levering af deponiaffaldet.  

Frembringes der affald ved en ensartet produktion og fra samme firma/adresse, vil det være 
muligt at få en løbende affaldsdeklaration, der er gældende for 1 år.  

Efter modtagelse af den grundlæggende karakterisering udarbejder AffaldPlus en affaldsdekla-
ration, som sendes til affaldsproducenten.  

Affaldstyper som hele læs glasaffald, glasskår, beton, tegl, keramik og planglas og lign. hører 

til affaldsklassen inert affald, som er karakteriseret ved at være ikke-farligt affald med lavt 

indhold af organisk stof og affald, som ikke undergår signifikante ændringer ved deponering. 

Denne type affald modtages kun på Faxe Miljøanlæg. Inert affald skal i henhold til gældende 
lovgivning testes før levering – se den vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen.  

Affaldstyper som hele læs mineraluld, stenuld, glasuld filterslam fra drikkevandsrensning, 

halmaske, støbesand og lign. hører til affaldsklassen mineralsk affald, som er karakteriseret 

ved at være hovedsageligt uorganisk, ikke-farligt affald. Denne type affald modtages kun på 
Faxe Miljøanlæg.  

Det skal understreges, at de ændrede retningslinjer kun gælder for deponiaffald. Brændbart 

affald, deponeringsegnet affald til forbehandling, imprægneret træ og haveaffald er ikke om-

fattet af de ændrede regler og kan modtages som tidligere.  

Kort fortalt skal alle affaldsproducenter før levering af affald til deponering udfylde Grundlæg-

gende karakterisering og sende det til AffaldPlus. Det gælder for alle tre affaldsklasser: Inert, 

mineralsk og blandet. Hvis du er vognmand, skal du sørge for, at affaldsproducenten udfylder 
skemaet.  

 


