
   KARA                            AMAGERFORBRÆNDING 
VESTFORBRÆNDING  NORDFORBRÆNDING 

 
INDHOLDSDEKLARATION FOR STORT FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD 

 
 
OPRINDELSESSTED 
 
Indholdsdeklaration gælder affaldsleverance fra                                                                    
kommune. 
 

  
 
AFFALDSPRODUCENT 
 
Undertegnede erklærer herved, at affaldsleverancen er i over- 
ensstemmelse med forbrændingsanlæggets modtageregler  
for forbrændingsegnet affald (se side 2). 
 
                                                                            ______________    
Kunde/debitornr.        Dato         Underskrift,     Firmastempel 
                                                                            affaldsproducent    inkl. adresse og tlf. nr. 
  
AFFALDSTRANSPORTØR 
 
Undertegnede er bekendt med forbrændingsanlæggets  
modtageregler for forbrændingsegnet affald (se side 2). 
 
Jeg erklærer herved, at containeren ikke er tilført andet affald 
efter frakørsel fra ovennævnte firma/institution. 
 
                                                                              _____________   
Kunde/debitornr.       Dato          Underskrift,      Firmastempel 

         transportør  inkl. adresse og tlf. nr. 

OBS!  INDHOLDSDEKLARATIONEN SKAL AFLEVERES TIL PERSONALET PÅ FORBRÆNDINGSANLÆGGET INDEN AFLÆSNING 
 
ANLÆGGETS KONTROL: 
 
  Affaldet er i overensstemmelse med indholdsdeklarationen 
 
  Affaldet er ikke i overensstemmelse med indholdsdeklarationen 
 

Bemærkninger om indhold:                                                                                             

                                                                                            

Vognoplysninger: 
 
 Containernr.  Komprimatorvogn 

      
 Containertara  Ladvogn 

      
  Håndaflæsning/andet 

 
                          _______________________     
     Dato  Underskrift, halpersonale 
 

  
I/S Vestforbrænding, Ejbymosevej 219, 2600 Glostrup  tlf. 44 85 70 00 
I/S Vestforbrænding, Lervangen 1-3, 2630 Taastrup  tlf. 44 85 70 00 
I/S Vestforbrænding, Strandvangen 15, 3600 Frederikssund  tlf. 44 85 70 00 
I/S Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S tlf. 32 95 03 51 
I/S KARA, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde   tlf. 46 34 75 00 
I/S Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm  tlf. 45 16 05 00 VEND - SE BAGSIDEN 



   KARA                            AMAGERFORBRÆNDING 
VESTFORBRÆNDING  NORDFORBRÆNDING 

 
MODTAGEREGLER FOR STORT FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD 

 
(Uddrag af modtageregler for forbrændingsegnet affald) 

 
 
   1. Følgende regler omfatter modtagelse af stort forbrændingsegnet affald produceret inden for AFAV’s, 

Amagerforbrændings, KARA’s, Nordforbrændings, VEGA’s og Vestforbrændings oplande. Affaldsselskabernes 
oplande udgøres for hvert enkelt selskab af de tilsluttede kommuner - dels interessentkommunerne og dels 
kommuner, der har fast samarbejdsaftale med det enkelte affaldsselskab. 

 
 Affald modtages fra det opland, hvor det er produceret. I det enkelte opland, er det enten kommunen eller det 

pågældende affaldsselskab, der anviser de anlæg, hvor affaldet modtages. 
 
   2. Stort forbrændingsegnet affald er fast affald til neddeling fra kommunale storskraldsordninger og 

erhvervsvirksomheder som beskrevet i anvisningshåndbogen, eksempelvis: 
• Møbler, brædder, vinduesrammer uden glas, træplader, paller og lignende på max. 3 m i længden og et 

overflademål på max 2 m2. 
• Rene læs med elmesyge træer samt stød og trærødder på max. 1,5 m. Sådanne læs modtages dog kun 

efter aftale. 
 

   3. Affaldet må f.eks. ikke indeholde: Fordærveligt affald, genanvendeligt papir, pap eller plast, trykimpræneret træ, 
jernbanesveller, lavenergipærer, lysstofrør, olie- og kemikalieaffald, asbestaffald, jern, metal og jernbånd, jord, 
sten og beton, gipsonit, mineraluld, glas, tagpap og plastruller, sprængstoffer, radioaktive materialer, klinisk 
risikoaffald, affald fra røntgenafdelinger, flydende affald, hårde hvidevarer, springmadrasser, gulvtæpper, 
fiskenet samt dæk. 

 
 Rent have- og grenaffald modtages ikke til forbrænding, men henvises til komposteringsanlæg. 
 
 Dæk, gulvtæpper, jernbanesveller, ensartet produktionsaffald, ballet affald samt slam og ristestof modtages 

eventuelt efter forudgående aftale på nogle modtageanlæg. 
 
   4. Det enkelte anlæg kan indføre indholdsdeklaration og containermærkning. Er dette indført, gælder følgende:
 
 Ved aflevering af storskrald eller erhvervsaffald skal der udfyldes en indholdsdeklaration for hvert læs, hvor det 

er angivet hvilken type, der er tale om. Deklarationen afleveres til personalet i indvejningen/modtageområdet 
inden aflæsning. Ved kontant afregning udfyldes indholdsdeklaration i indvejningen. 

 
   5. For stort forbrændingsegnet affald kan der ansøges om containersymbol. Ansøgning afleveres ved aflæsning 

sammen med en udfyldt  indholdsdeklaration. Ved fremtidig aflæsning af containere med containersymbol skal 
indholdsdeklaration ikke udfyldes. Ansøgning om containersymbol kræver fast opstillingsadresse for containere 
eller fast ruteindsamling. Ændringer skal oplyses til indvejningen. Konstaterer personalet  på modtageanlæg-
gene, at containere med symbol ikke overholder modtagereglerne, kan symbolet inddrages. 

 
   6. Oplyser en transportør inden aflæsning til indvejningspersonalet, at et læs indeholder affald, der strider mod 

definitionerne på forbrændingsegnet affald, vil personalet afgøre, om affaldet kan aflæsses. For modtagelse af 
det pågældende læs kan der påregnes sanktioner i form af eksempelvis tillægsbetaling. 

 
   7. Konstaterer personalet på modtageanlægget efter aflæsning, at et læs indeholder affald, der strider mod 

definitionen på forbrændingsegnet affald, uden af transportøren har oplyst det, vil personalet afgøre, om affaldet 
kan modtages. For det pågældende læs kan der påregnes yderligere sanktioner. 

 
   8. Det er personalet på modtageanlægget, der afgør, om et affaldslæs overholder modtagereglerne for 

forbrændingsegnet affald, og dermed hvorvidt det pågældende læs kan modtages eller ej. 
 
   9. Alle containere skal være i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand og på begge sider være forsynet med 

containernummer og vægtangivelse, der altid er læsbar fra indvejningen. 
 
 10. Alle transportører/chauffører skal være bekendt med modtageanlæggenes sikkerhedsbestemmelser. Disse kan 

rekvireres i indvejningen. 
 
 11. Anvisninger fra modtageanlæggenes personale skal altid efterkommes. 
 
 12. Gældende takster og åbningstider kan rekvireres i indvejningen og på hjemmesiden. 
 


