
AFLD – Karakterisering af affald 

1. ANMELDER 

Firma/navn 

 

CVR-nr. 

Telefonnr./mobil 

 

E-mail Kontaktperson 

 

2. AFFALDSPRODUCENT 

Firma/navn 

 

CVR-nr. 

Adresse 

 

P.nr. 

Postnr./by 

 

Kontaktperson 

Telefonnr./mobil E-mail 

 

Kommune, hvor affaldet er opstået i (evt. kommunekode) 

 

3. BETALER (DEBITOR) 

Firma/navn 

 

CVR-nr. 

Adresse 

 

EAN nr. 

Postnr./by 

 

Kontaktperson 

Telefonnr./mobil 

 

E-mail  

 

4. TRANSPORTØR 

Firma/navn 

 

CVR-nr. 

Transportørtype:                                                                                               □ Indsamler                     □ Transportør 
 

5. FRAKTION (VARE) 

Vare beskrivelse 
 

Se evt. beskrivelse på AFLDs hjemmeside:  http://afld.dk/priser-og-gebyrer.aspx  

EAK kode – (6 cifre) 

 
Find EAK koder her: http://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsdatasystemet/vejledninger-mv/  

Kan affaldet eller dele af det genanvendes eller nyttiggøres? 

□  Ja, hvilket: ______________________________________________________                                   □  Nej 

Proces hvor affaldet er 

opstået 

 

□  Byggeri og anlæg                          □  Landbrug, skovbrug, fiskeri 

□  Renseanlæg                                   □  Forsyningsvirksomhed 

□  Genbrugsplads/omlastestation □  Andet ________________ 

Deklaration gælder: 

□  Kun dette læs 

□  Flere løbende læs (ensartet affald) 

Forbehandling 

 

Affald er sorteret:                                               □    Ja     □   Nej 

Til sortering:                                                         □    Ja     □   Nej 

Anden behandling:                                              □   Nej   

                                                                                □   Ja, hvilken____________________________________________  

Affaldets egenskaber 

 

Affaldets konsistens:                                           □    Fast    □   Flydende                 

Affaldet er stærkt lugtende:                              □    Ja        □   Nej                                                  

Affaldet er støvende:                                          □    Ja        □   Nej 
Affaldet reagerer med vand (f.eks. gas-udvikling):       □    Ja        □   Nej 

Er affaldet forurenet eller indeholder det farlige stoffer?                          □    Ja        □   Nej              Hvis JA vedlæg analyse af affaldet 

 

(forbeholdt AFLD)  

Kundenr. 

Varenr. 
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