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Pas på dig selv!   

 

 
 

AI-251: Affaldstyper og -deklaration / FOM 
 

 Formål 
 

Sådan gør du 
 
 

• Sikre at der 
kun 
modtages og 
behandles 
affald der er 
tilladt 

 
• Sikre affald 

behandles 
på den 
korrekte 
celler 

 

Affald til deponering 
 

• Blandet affald Forlev Miljøanlæg 
 

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. 

 
  TOC: Indhold af totalt organisk kulstof. 
 
Grundlæggende karakterisering og affaldsdeklaration 

Det skal sikres, at der for alt affald til deponering er 
modtaget en grundlæggende karakterisering af affaldet og 
at AffaldPlus har udarbejdet en affaldsdeklaration til 
producenten før deponering af affaldet.  
 
Læs mere: https://www.affaldplus.dk/anlaeg/forlev-
miljoeanlaeg 
 
 
 

EAK-koder  
EAK-kode fremgår af affaldsdeklarationen og skal indtastes i 
vejesystemet ved levering af deponiaffald. 
 
EAK-kode: EuropæiskAffaldsKatalog-kode  
 
• Blandet affald deponeres på celle 4.2.1 

 
 

 
 

 

Hvem har ansvaret for hvad? 
• Teamlederen har ansvaret for den praktiske udførelse af 

affaldsmodtagelsen. 

 

https://www.affaldplus.dk/anlaeg/forlev-miljoeanlaeg
https://www.affaldplus.dk/anlaeg/forlev-miljoeanlaeg
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AI-251: Affaldstyper / FOM 
 
Affald til mellemlagring 
• Jordfyld                                           - bruges til daglig og endelig afdækning 

• Grus                                                 - bruges til daglig og endelig afdækning 

• Brændbart affald                             - tilbageføres til forbrændingsanlæg 

Affald der ikke deponeres på Forlev Miljøanlæg: 
• Flydende affald 

• Eksplosivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende affald 

• Dæk med udvendig diameter under 1.40 m 

• Ituskårne dæk 

• Elektronikaffald - henvises til kommunale ordninger. 

• Kølemøbler – henvises til kommunale genbrugsstationer. 

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

• 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 kommunale 
affaldsregulativer. 

• Specielt sygehusaffald (klinisk risikoaffald) - henvises til kommunal indsamlingsordning. 

• Forurenet jord - behandlingssted anvises af oprindelseskommunen. 

• Farligt affald inkl. emballage fra private husstande - henvises til genbrugspladser. 

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

• Radioaktive stoffer - henvises til Atomenergikommissionens Forsøgsanlæg, Risø. 

• Medicinaffald inkl. emballage fra private husstande - henvises til apoteker. 
 
Sådan gør du  
 
Afvisning af læs til deponering 

Såfremt der på miljøanlægget modtages affaldslæs, som ikke opfylder ovenstående sorteringskrav skal 
der rettes henvendelse til teamlederen, der kontakter producenten og anvisningskommunen for 
konkret anvisning af det pågældende affaldslæs. 
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Positivliste      Bilag 

 

 

 

 

 

Bilaget viser gældende positivliste. Nye affaldstyper kan optages på listen efter henvendelse til 
AffaldPlus og Miljøstyrelsen. 
 
 
EAK AFFALDSTYPE 
02 03 99 Glas forurenet med fødevarer, stenuld fra grøntsagsproduktion 
02 07 99 Knust glas og etiketter 
10 01 01 Bundaske, slagge og kedelstøv 
10 09 03 Ovnslagge 
10 09 12 Affald fra jernstøberi (i big bags) 
10 10 08 Affald fra metalstøberi 
10 10 12 Affald fra metalstøberi (i bigbags) 
10 11 99 Blandet ikke brændbart affald fra produktion og værksted 
12 01 17 Affald fra sandblæsning 
12 01 99 Blandet ikke brændbart affald fra produktion og værksted 
17 01 07 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik 
17 05 04 Jord & sten 
17 06 04 Isolationsmateriale 
17 06 05 Asbestholdige byggematerialer 
17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald inkl. PCB under 50 mg/kg. /Ts 
19 01 12 Bundaske og slagge fra forbrænding af skovflis 
19 08 02 Affald fra sandfang 
19 08 05 Slam fra behandling af by spildevand 
19 08 12 Slam fra biologisk behandling af industrispildevand 
19 08 99 Blandet ikke brændbart affald fra produktion og værksted 
19 12 12 Andet affald (herunder blandinger) fra mekanisk behandling af affald 
20 03 03 Affald fra gadefejning 
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