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FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD 

På forbrændingsanlæggene brændes affaldet i 
særlige ovne. Formålet er at udnytte energien i 
affaldet til fjernvarme og el og at få affaldet til 
at fylde mindre. Samtidig slipper man af med 
bakterier og lugt.

De fælles modtageregler for affaldet til for-
brænding kombinerer de tekniske krav på de 
enkelte anlæg og myndighedernes miljøkrav. 

Generelt skal affaldet til forbrænding være 
sorteret, så det ikke indeholder:

•  Affald, der kan gøre skade på for-
 brændingsanlæggene - teknisk eller  
 miljømæssigt: F.eks. lange eller store  
 og kompakte affaldsdele som bjælker og  
 papirruller.

•  Farligt affald eller affald, der skal special- 
 behandles – f.eks. kemikalierester og  
 batterier.

•  Affald uden brændværdi og affald,  
 der skal genanvendes – f.eks. metal,  
 beton, pap, papir og glas. 

Til producenter og transportører 
af forbrændingsegnet affald

Folderen indeholder de fælles mod-
tageregler for forbrændingsegnet affald 
leveret til en række forbrændingsanlæg i 
Danmark (Se kort og adresseliste bagest 
i folderen).

Modtagereglerne skal gøre det nemmere 
at levere korrekt sorteret affald til an-
læggene, men tag kontakt til kom-
munen, hvis der er tvivl om, hvor og 
hvordan noget bestemt affald skal 
sorteres eller behandles. 

Der kan være mindre tekniske og 
miljømæssige forskelle mellem for-
brændingsanlæggene. Derfor er folderen 
suppleret med et indstik med de kon-
krete modtageregler og krav for de 
enkelte anlæg. 

Vær opmærksom på, at det enkelte 
affaldsselskab kun modtager affald 
fra eget opland, som udgøres af de 
tilsluttede kommuner. Aftal vilkår og 
betalingsmåde med selskabet, inden 
første levering.

På de enkelte affaldsselskabers 
hjemmesider er der yderligere 
information om oplandskommuner, 
åbningstider, hvilke affaldstyper 
anlæggene modtager, takster m.v. 
Information og takstblad udleveres 
også ved indvejningen på for-
brændingsanlæggene.



KONTROL AF AFFALDET  
Opfølgning på fejlsorterede læs

Et læs affald kan ved leveringen til 
forbrændingsanlægget blive kontrol-
leret for, at det overholder modtage-
reglerne. 

Modtagekontrol og opfølgning på fejl-
sorterede læs fastlægges af det enkelte 
affaldsselskab. Det er forbrændings-
anlæggets personale, der afgør, om et 
læs overholder modtagereglerne. 

Overtrædes modtagereglerne kan 
selskaberne underrette kommunen og 
kræve tillægsbetaling. 

Nogle selskaber anvender fortolknings-
grænser for, hvornår der opkræves 
tillægsbetaling for fejlsorteret affald. 
Opkrævning sker hos den, affalds-
selskabet har registreret som kunde. 
Er kunden transportør, står denne 
for viderefakturering til affalds-
producenten.

ALMINDELIGT AFFALD
- generelle modtageregler

Alle forbrændingsanlæg har af tekniske grunde 
fastsat grænser for størrelsen af det affald, der 
kan indfyres, uden at det først neddeles. Det 
er meget vigtigt for problemfri modtagelse af 
affaldet, at disse størrelsesgrænser overholdes.

Alle generelle modtageregler for affaldet til 
forbrænding er samlet i denne folder. 
Størrelsesgrænser og øvrige specifi kationer 
fi ndes i ’Tjekliste for sortering af affald til 
forbrænding’. Listen er vedhæftet folderen og 
ajourføres løbende på anlæggenes hjemmesider.

SÆRLIGT AFFALD
- særlige modtageregler

Ikke alle forbrændingsanlæg har udstyr eller 
miljøgodkendelse til at behandle alle kategorier 
af affald. Kontakt derfor altid anlægget for at 
få nærmere oplysninger, inden levering af disse 
affaldskategorier:

•  Ensartet forbrændingsegnet  
 produktionsaffald
•  Forbrændingsegnet affald til sortering 
•   Stort forbrændingsegnet affald  
•  Fortroligt affald (f.eks. særlige dokumenter) 
•  Klinisk risikoaffald og forsøgsdyr 
•  Slam og ristestof 
•   Kød- og benmel 
•  Affald i baller 
•  Lavradioaktivt affald
•   Springmadrasser og gulvtæpper 
•  Tagpap, plast og papir i ruller  
•   Kreosotbehandlet træ 
 (f.eks. jernbanesveller)

Hvis der ved modtagekontrollen 
er indført fortolkningsgrænser for 
fejlsortering og tillægsbetaling, 
fremgår dette af affaldselskabernes 
hjemmesider. 
Takstblad udleveres ved indvej-
ningen på anlægget.



FÆLLES MODTAGEREGLER FOR AFFALDSSELSKABERNE:

På På P de enkelte affaldsselskabers 
hjemmesider er der yderligere  
information om oplandskommuner, 
åbningstider, hvilke affaldstyper 
anlæggene modtager, takster m.v.
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Elsam Kraft A/S
Elsam Affald og Energi 
Overgade 45, Skærbæk
7000 Fredericia
E-mail: eae@elsam.com  
www.elsamkraft.dk
 
Forbrændingsanlæg:
Frederikshavn 
Affaldskraftvarmeværk A/S
Vendsysselvej 201
9900 Frederikshavn
Tlf.: 7924 1020 
  
Haderslev 
Kraftvarmeværk A/S
Dybkær 2, Marstrup
6100 Haderslev
Tlf.: 7924 1160
 
Horsens Kraftvarmeværk A/S
Endelavevej 7
8700 Horsens
Tlf.: 7924 1060
  
Måbjergværket A/S
Energivej 2
7500 Holstebro
Tlf.: 7924 1120
 
Odense Kraftvarmeværk A/S
Havnegade 120
5000 Odense C
Tlf.: 7924 1080
  
Vejen Kraftvarmeværk A/S
Koldingvej 30b
6600 Vejen
Tlf.: 7924 1100
  

I/S KARA
Håndværkervej 70
4000 Roskilde
Tlf.: 4634 7500 
Fax: 4634 7510
E-mail: kara@kara.dk
www.kara.dk

I/S Amagerforbrænding
Kraftværksvej 31 
2300 København S
Tlf.: 3268 9300 
Fax: 3268 9393
E-mail: amfor@amfor.dk
www.amfor.dk

I/S Nordforbrænding
Savsvinget 2, 2970 Hørsholm
Tlf.: 4516 0500 
Fax: 4516 0511
E-mail: nordf@nordf.dk
www.nordf.dk

I/S Reno-Nord
Troensevej 2
9220 Aalborg Øst
Tlf.:  9815 6566 
Fax: 9815 1797
E-mail: renonord@renonord.dk  
www.renonord.dk

I/S Vestforbrænding
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup
Tlf.: 4485 7000
Fax: 4485 7001
E-mail: vestfor@vestfor.dk
www.vestfor.dk

Anden modtageadresse:
Strandvangen 15
3600 Frederikssund

Affaldscenter Århus
Ølstedvej 20
8200 Århus N
Tlf.: 8940 1666 
Fax: 8940 1665
E-mail: akv@aarhus.dk
www.aakv.dk


