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Kvittering for aflevering af andet affald 

Affaldet er afleveret på 
(genbrugspladsens navn) 

Firmaets 
hjemkommune Afleveringsdato: 

Firmanavn 

Firmaadresse 

Postnummer Telefonnr.: 

By 

CVR nummer P-Nr: 

Afleveret affald: 

Nedenstående er oplistet en række typiske forekommende affaldstyper med EAK-koder.  
Udfyld mængde ved de(n) affaldstype(r), som er afleveret, og som der ønskes kvittering for. 

Affaldstype: Mængde EAK-kode 
Kg: 

Plastemballage  
(herunder skyllede pesticidemballage) 

15 01 02 

Plastkofangere 16 01 19 
Autoruder 16 01 20 
Dæk 16 01 03 

For modtagelse af ovenstående kvitteres: 

Underskrift / stempel 

Print 2 eksemplarer af kvitteringen og medbring dem på genbrugspladsen. Kontakt en 
servicemedarbejder inden aflevering af affald. 

Bigbags 15.01.02
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Vejledning i udfyldning af kvitteringsskemaet 

Vil du gerne have kvittering på affald, som ikke er farligt affald, skal du udfylde og medbringe 
ovenstående kvittering på genbrugspladsen. 

Er du fx landmand og ønsker kvittering på, at du har afleveret skyllet pesticidemballage, eller 
er du borger og ønsker kvittering på aflevering af olietank, kan du udfylde skemaet ovenfor.  

Udfyldelse af skema 
Udfyld dine kontaktoplysninger øverst på siden og skriv, på hvilken genbrugsplads du afleverer 
affaldet.  

Udfyld kolonnen Affaldstype og skriv derefter, hvad affaldet cirka vejer. 

Hvis du skal bruge kvitteringen som dokumentation over for en myndighed på, at du har 
afleveret en bestemt type affald, skal du i højre kolonne skrive affaldets EAK-kode.  
Find EAK-koden på dit affald på Miljøstyrelsens hjemmeside 
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/Affaldsfraktioner/Farligt+affald/ 

Du behøver ikke udfylde EAK-koden, hvis du alene skal bruge kvitteringen som dokumentation 
over for en kunde for, at du har aflæsset dennes erhvervsaffald. 

Udskriv, medbring, kontakt 
Det er vigtigt, at du udskriver skemaet, medbringer det i 2 eksemplarer og kontakter en 
servicemedarbejder, inden du afleverer dit affald.  

Spørg på genbrugspladsen, hvis du er i tvivl om udfyldning af skemaet. 

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/Affaldsfraktioner/Farligt+affald/
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