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Affald til deponering  
Deponiaffald 
Affald, der ikke kan forbrændes eller genanvendes, som fx: Ikke-genanvendeligt PVC-plast, isoleringsmateriale, 
halm-aske, betonbrokker forurenet med olie eller sod, vejopfej, vinduesglas, klinker, fliser, glaserede mursten og 
tagsten, eternitplader uden asbest og ituslået VVS-udstyr.  
 
Læs med jord og sten, brokker, sten, tegl, asfalt og beton. 
Bemærk: Asfaltstykker og sten må maks. være 0,5 m x 0,5 m. Betonstykker må maks. være 0,2 m x 0,2 m. 
 
Asbestholdigt bygningsaffald 
Sorterede, rene læs asbestholdigt bygningsaffald, fx: Asbesttagplader, bløde lofts- og væg plader samt rørisolering. 
Bemærk: Asbestholdigt affald, der kan støve, fx bløde lofts- og væg plader, skal ved modtagelsen være overdækket 
og befugtet eller emballeret. 
 
 
• På celle 1 og 4 deponeres blandet affald. 

Blandet affald er affald med et overvejende indhold af tungt nedbrydeligt 
organisk stof og affald med et indhold af TOC på over 50 g/kg. 
 

• På celle 6 og 11deponeres mineralsk affald  

Mineralsk affald er ikke-farligt affald, som primært består af uorganisk, mi-
neralsk materiale, med et indhold af TOC på maks. 50 g/kg TS. 
 

 
TOC: Indhold af totalt organisk kulstof. 
 

Grundlæggende karakterisering og affaldsdeklaration 
Det skal sikres, at der for alt affald til deponering er modtaget en grundlæg-
gende karakterisering af affaldet og at AffaldPlus har udarbejdet en af-
faldsdeklaration til producenten før deponering af affaldet.  
 
Opdateret liste over affaldsdeklarationer findes på A:DEPONI OG KOMPO-
STERING\Alle anlæg – generelle ting\Grundlæggende karakterisering\Af-
faldsdeklarationer GÆLDENDE. 
 
Læs mere: http://www.affaldplus.dk/faxemiljoeanlaeg 
 

 
 

 
 

 

Hvem har ansvar for hvad? 
• Teamlederen har ansvaret for affaldsmodtagelsen. 

 

http://www.affaldplus.dk/faxemiljoeanlaeg
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AI-201: Affaldstyper / FAM + NBB 
 
 
EAK-koder  
EAK-kode fremgår af affaldsdeklarationen og skal indtastes i vejesystemet ved levering af depo-
niaffald. 
 
EAK-kode: EuropæiskAffaldsKatalog-kode. 
 
 
Deponiaffald til forbehandling 
Læs bestående af flere typer affald, som kan modtages på deponeringsanlæggene så som deponeringsegnet affald, træstød, brændbart 
affald, sten, imprægneret træ og haveaffald. 
Husk, at læs til forbehandling ikke må indeholde asbest/eternit og slam, farligt affald eller øvrigt problemaffald som fx elektronik og  
kreosotbehandlet træ. 
 
• Affald til forbehandling aflæsses på celle 12 for maskinel sortering. 
 

Affald til biobrændsel 

• Haveaffald aflæsses på Næstved Biobrændsel (NBB). 

 

Affald til mellemlagring 

 Jordfyld                                          - bruges til daglig og endelig afdækning 

 Grus                                               - bruges til daglig og endelig afdækning 

 Brændbart affald                              - tilbageføres til forbrændingsanlæg 

 Træ til genanvendelse                      - afsættes til genanvendelse 

 Imprægneret træ                             - fraføres til energinyttiggørelse. 

  

Affald der ikke deponeres på Faxe Miljøanlæg: 

• Flydende affald 

• Eksplosivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende affald 

• Dæk med udvendig diameter under 1.40 m 

• Ituskårne dæk 

• Elektronikaffald - henvises til genbrugspladser. 

• Kølemøbler – henvises til kommunale genbrugspladser. 

• Spildevandsslam under 20 % tørstof - henvises til kommunalt renseanlæg. 

• Animalsk gødning henvises til mødding eller til Skælskør komposteringsanlæg. 

• Dyrekroppe henvises til destruktionsanstalt. 

• Latrin og spildevand fra septiktanke henvises til kommunalt renseanlæg. 

• Sprængstoffer - politiet underrettes. 

• Direkte genanvendeligt affald - henvises til modtageanlæg i henhold til gældende kommu-
nale affaldsregulativer. 

• Specielt sygehusaffald (klinisk risikoaffald) fra erhverv - henvises til kommunal indsam-
lingsordning. 

• Forurenet jord - behandlingssted anvises af oprindelseskommunen. 

• Farligt affald inkl. emballage fra private husstande - henvises til genbrugspladser. 
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• Farligt affald inkl. emballage fra virksomheder - henvises til Alfa Specialaffald (tlf. 54 88 11 
00) eller til genbrugspladser. 

• Radioaktive stoffer - henvises til Atomenergikommissionens Forsøgsanlæg,  

• Medicinaffald inkl. emballage fra private husstande - henvises til apoteker og genbrugsplad-
ser. 

 
Afvisning af læs til deponering 
 
Såfremt der på miljøanlægget modtages affaldslæs, som ikke opfylder ovenstående sorterings-
krav skal der rettes henvendelse til teamlederen, der kontakter anvisningskommunen for kon-
kret anvisning af det pågældende affaldslæs. 
 
Positivliste 
 
Billedet viser gældende positivliste. Nye affaldstyper kan optages på listen efter henvendelse til 
AffaldPlus og Miljøstyrelsen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

EAK Fraktion Klasse (MST) Beskrivelse på affaldsdeklaration
02 07 99 13 b Knust glas og etiketter
02 03 99 13 b Glas forurenet med fødevarer, stenuld fra grøntsagsproduktion
10 01 01 13 m Bundaske, slagge og kedelstøv (kraftværker og andre forbrændingsanlæg)
10 09 03 13 m Ovnslagge fra jernstøberi
10 09 12 13 m og b Affald fra jernstøberi (i big bags)
10 10 08 13 m Affald fra metalstøberi
10 10 12 13 m og b Affald fra metalstøberi (i big bags)
10 11 99 13 b Blandet ikke brændbart affald fra produktion og værksted
12 01 17 13 m Sand fra sandblæsning
12 01 99 13 b Forarbejdning af PVC-produkter
17 01 07 13 b Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik
17 05 04 13 m Frasorteret jord, sten og brokker
17 06 04 13 b Isoleringsmateriale
17 06 05 11 m Udskiftning af tag/eternit med asbest
17 09 04 13 m Bygge- anlægsaffald inkl. Affald med PCB-indhold < 50 mg/kg
19 01 12 13 m Aske forbræning af skovflis
19 05 99 13 b Sammenblandet slam (Blue Miljø ApS)
19 08 02 13 b Sugning af kloak og sandfang, TS > 20 %
19 08 05 13 b Spildevandsrensning
19 08 12 13 b Spildevandsrensning
19 08 99 13 b Slam/kalk
19 12 12 13 b Sortering fra modtageanlæg
20 03 03 13 b Gadefejning
20 03 04 13 b Sammenblandet slam (Blue Miljø ApS)

m Mineralsk Krav om grundlæggende karakterisering og overholdelse af def. på mineralsk affald
b Blandet Krav om grundlæggende karakterisering. Her deponeres inert og mineralsk med TOC >50 mg/kg og asbest (uanset TOC-indhold)
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