
Vejledning 
 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsen1 skal AVVs Miljøanlæg ved modtagelse af affald 
til deponering, modtage en deklaration fra affaldsproducenten. 
 
Deklarationen skal afleveres til miljøanlæggets personale senest ved indvejningen. 
 
Hvis affaldet ikke overholder Miljøanlæggets modtagekrav for affald til deponering, afvises 
affaldet. 
 
Løbende deklaration 
Virksomheder som frembringer veldefineret og entydigt deponeringsegnet affald, kan efter 
aftale med AVVs Miljøanlæg udfærdige en løbende deklaration, som er gældende i en 
begrænset periode (op til 1 år).   
 
Hjælp til at udfylde deklarationen 

Pkt. 3. Forbehandling 
- Affaldet er sorteret: Her sættes kryds i ”ja”, hvis affaldet f.eks. er kildesorteret 

eller kun består af én type affald. 
 

- Til AVV sortering: Her sættes kryds i ”ja”, hvis affaldet vejes ind som affald der 
skal sorteres af AVV (veje nr. 3005). Husk at EAK-koden i pkt. 5 skal henføre til 
det deponeringsegnede affald og ikke det affald AVV kan sorterere fra til 
genanvendelse eller forbrænding. 

 
- Anden behandling kan f.eks. være termisk, kemisk eller biologisk. 

 
Pkt. 5. EAK – kode 
Find alle EAK koder i Bekendtgørelsen om affald - bilag 2, her:  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144826#Bil2 
 
 
EAK - koden anført på karakteriseringen skal bestå af 6 cifre. Herunder er listet nogle 
EAK-koder som eksempel: 
 
Bygnings- og nedrivningsaffald 
170101 Beton 
170103 Tegl og keramik 
170107 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik - uden farligt affald 
170202 Glas 
170503 Jord og sten indeholdende farlige stoffer (kemikalieforurenet jord) 
170604 Isolationsmateriale - uden asbest og farlige stoffer 
170605 Asbestholdige byggematerialer (f.eks. eternitplader) 
170606 Asbestholdige byggematerialer, støvende  
 
Kommunalt indsamlet affald, herunder separat indsamlede fraktioner 
200301 Blandet kommunalt indsamlet affald (f,eks. fra genbrugsplads) 
200102 Glas 
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Pkt. 6. Kan affaldet eller dele af det genanvendes eller nyttiggøres? 
Sæt kryds i ”ja”, hvis affaldet f.eks. indeholder murbrokker, gips, trykimprægneret træ 
eller rent træ. 
 
Pkt. 7. Indeholder affaldet noget, der er omfattet af forbud mod deponering? 

Ifølge § 63 i Affaldsbekendtgørelsen2 må følgende affaldstyper ikke deponeres: 
- Flydende affald 
- Affald som under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, 

brandfarligt eller ætsende 
- Klinisk risikoaffald 
- Dæk med udvendig diameter på under 1,40 meter 
- Ituskårne dæk 
- Affald der ikke har været underkastet forbehandling (f.eks sortering, knusning, 

sammenpresning, tørring, neddeling, adskillelse, demontering). Dette kan dog 
fraviges, hvis en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affald eller 
farerne for menneskers sundhed eller miljøet. 

 
Pkt. 8. Affaldsklasse 

Inert affald: Affald, der ikke er fysisk eller kemisk reaktivt, og hvorfra 

udvaskningen er ubetydelig, fx porcelæn, glas, tegl, beton m.v.  

Blandet affald:  En blanding af langsomt nedbrydeligt organisk stof og mineralske 

elementer, f.eks. rester fra sorteret storskrald, rester fra sorteret 

bygge- og anlægsaffald samt sand fra renseanlæg.  

Mineralsk affald:   Affald der har et højt indhold af salte og metaller, men lavt indhold 

af organisk stof, f.eks. gips, slagge, flyveaske, støbesand, 

metalforurenet jord, asbest m.v.  

Farligt affald: Affald der indeholder farlige stoffer (markeret med fed skrift i listen 
over EAK-koder - bilag 2 i Bekendtgørelsen om affald samt opfylder 
kriterierne i bilag 3 og 4. se link til bekendtgørelsen i pkt. 5.) 

 
Pkt. 9. Skal der foretages særlige sikkerhedsforanstaltninger på miljøanlægget? 

Sæt kryds i ”Ja” hvis affaldet f.eks. lugter eller støver meget. 
 
 
 

Har I spørgsmål til udfyldelse af deklarationen, så ring til AVVs miljøanlæg på tlf. 9623 6644 
eller læs mere på www.avv.dk 
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