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Ændringer ved vægten hos AFLD – der indføres nyt vejesystem 

AFLD indfører nyt vejesystem pr. 1. september 2017. I dagene op til 1. september vil der blive opstillet nye 

vejestandere på AFLDs affaldsbehandlingsanlæg i Tarm, Fasterholt, Ringkøbing og Nybro. 

Det vil i perioden med udskiftning af standere fortsat være muligt at indveje, dog skal vejepersonalet kontaktes 

for en manuel aflæsning af vægten. 

 

 

Hvad betyder det for dig 

1. Alle fraktioner (varer) skal deklareres på forhånd 

2. Selvbetjening ved stander 

 

 

Informationsmøder 

Der afholdes informationsmøder for vognmænd og andre interesserede omkring disse ændringer: 

Onsdag den 9. august kl 15.00 hos AFLD Tarm, Vardevej 83 A, 6880 Tarm 

Torsdag den 10. august kl. 15.00 hos AFLD Fasterholt, Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning 

 

Tilmeldinger til infomøderne sendes på mail til afld@afld.dk senest den 7. august 2017.  

Angiv venlist antal deltagere samt hvor I ønsker at deltage. 

 

 

Ny procedure fremadrettet 

Fremover bliver vejeflowet anderledes end det er i dag. Der kommer nye standere, som alle er udstyret med 

touch-skærm. Det nye vejesystem er bygget op på for-deklarationer, således at alle læs vil være forhåndsanmeldt 

til anlægget. 

29. juni 2017 

Nyhedsbrev 

Fasterholt Tarm 
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Deklarationer 

En deklaration er et dokument udstyret med en stregkode, som grundlæggende indeholder følgende data: 

♦ Anmelder  

♦ Affaldsproducent 

♦ Betaler (debitor) 

♦ Transportør 

♦ Fraktion (vare) 

 

Der skal bruges 1 deklaration pr. fraktion (vare), der indvejes. 

Hvis der indvejes med samme fraktion på forvogn og hænger skal der bruges 1 deklaration og er der flere 

fraktioner skal der medbringes deklarationer for hver fraktion. 

 

Ny vejedialog fra 1. september 2017 

Fra 1. september vil man blive mødt af ny dialog på vejestanderne hvorefter der skal foretages følgende: 

1. Scanne sit vognkort (alle eksisterende vognkort kan genbruges). Vognkortet indeholder information om 

transportør. 

2. Scan deklaration – dette er nyt og de færreste har en deklaration fra dag 1. Såfremt man ikke har en 

deklaration skal vejepersonalet kontaktes. Der kan fra 1. juli 2017 rekvireres deklarationer fra AFLDs 

hjemmeside til brug fra 1. september 2017. 

3. Vælg ”Forvogn/Hænger” eller ”Samlet vejning” 

4. Foretag vejning 

Fra 1. juli 2017 vil det være muligt at hente en deklaration på www.AFLD.dk, som herefter skal udfyldes og sendes 

til AFLD på mail: afld@afld.dk. Den godkendte deklaration returneres herefter på mail til anmelderen, som skal 

sørge for at aflevere denne til transportøren. 

Såfremt der oplyses en anden betaler, vil AFLD kontakte betaleren og deklarationen vil blive godkendt efter 

betalerens accept. 

  

Venlig hilsen  

AFLD I/S 

   


