
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejledning til 
grundlæggende karakterise-

ring og 
accept fra deponiet 

   



Vejledning til udfyldelse af grundlæggende karakterisering samt deklaration 

Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 719 af 24. juni 2011om deponeringsanlæg samt be-
kendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, skal affaldsproducenten altid forelægge 
den fornødne dokumentation for affald, der er anvist til deponering. 
Før en affaldstype kan modtages til deponering på et deponeringsanlæg, skal den pågældende 
affaldstype være optaget på det pågældende deponeringsanlægs positivliste, samt overholde de 
anlægsspecifikke grænseværdier.  

Kun affald der er deponeringsegnet må deponeres. Der må ikke deponeres affald, som ikke har 
været underkastet forbehandling, herunder sortering, med mindre at forbehandlingen ikke vil ned-
bringe enten mængden af affaldet eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet. 

Affaldsproducentens pligter og underskrift 
Affaldsproducenten er virksomheder, offentlige eller private institutioner eller private personer, 
som frembringer affald, som de overgiver til deponering. Affaldsproducenten er ansvarlig for 
håndteringen af affaldet, samt forpligtet til at sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering 
af affaldet i overensstemmelse med retningslinjerne i deponeringsbekendtgørelsen, når et læs 
affald ønskes afleveret på et deponeringsanlæg.  
Affaldsproducenten er samtidig ansvarlig for, at alle oplysninger er korrekte. Hvis affaldsprodu-
centen har kendskab til eller begrundet mistanke om, at affaldet indeholder andre potentielt miljø-
skadelige stoffer end dem, der er omfattet af deponeringsbekendtgørelsen, er det affaldsprodu-
centens ansvar at sikre, at de pågældende stoffer medtages i den grundlæggende karakterise-
ring. 

Aflevering af affald - grundlæggende karakterisering  
Alt affald som modtages til deponering skal grundlæggende karakteriseres, og dette gøres ved at 
affaldsproducenten udfylder skemaet Grundlæggende karakterisering og testning af affald til de-
ponering (affaldets sammensætning og udvaskningsegenskaber). Nedenstående obligatoriske 
punkter skal oplyses: 

Nr Punkt  Vejledning  

1. Kilde og oprindelse Oplysninger om affaldsproducenten. 

2. Arbejdsproces hvorved 
affaldet er frembragt 
 

Det noteres, i hvilken arbejds- eller produktionsproces af-
faldet opstår, fx ved produktion af møbler, nedrivning eller 
reparation af hus osv.  Det skal også fremgå om der er tale 
om en flere leverancer. 

3. EAK-kode Se længere nede i vejledningen. 

4. Beskrivelse af anvendt 
forbehandling 

Hvis affaldet er forbehandlet sættes kryds i anvendt forbe-
handling. 

5. Affaldets lugt, farve og fy-
siske form 

Beskriv affaldet. 

6. Indeholder affald, der er 
omfattet af forbud mod 
deponering? 

Hvis læsset indeholder affald der ikke må deponeres så 
skal affaldstypen afkrydses. 

7. Kan affaldet eller dele af 
det genanvendes eller nyt-
tiggøres? 

Hvis læsset indeholder dele til genanvendelse eller nyttig-
gørelse så skal dette noteres her. 

8. Øvrige relevante oplysnin-
ger? 

Mulighed for fritekst, hvis der er andre oplysninger der er 
relevante at oplyse anlægget om ved deponering. 

9. Underskrift Deklarationen er ikke gyldig uden affaldsproducentens un-
derskrift 

Affaldsproducenten skal forud for afleveringen af affaldet (senest 1 uge) fremsende alle relevante 
oplysninger fra den grundlæggende karakteriseringstest af affaldet til deponeringsanlægget. 
Hvis deponeringsanlægget på baggrund af oplysningerne fra den grundlæggende karakterisering 
kan konstatere, at affaldet tilhører en affaldstype, som er optaget på deponeringsanlæggets posi-



tivliste, kan affaldet modtages på deponeringsanlægget, hvis det overholder de anlægsspecifikke 
grænseværdier.  
Deponeringsanlægget skal senest en uge efter modtagelsen af oplysningerne underrette affalds-
producenten om, hvorvidt affaldet kan modtages på deponeringsanlægget. 
Hvis deponeringsanlægget på baggrund af oplysningerne fra den grundlæggende karakterisering 
kan konstatere, at affaldet ikke tilhører en affaldstype, der er optaget på anlæggets positivliste, og 
deponeringsanlægget ønsker at modtage affaldstypen, skal deponeringsanlægget anmode til-
synsmyndigheden om, at affaldstypen optages på positivlisten. Affaldet kan ikke modtages før der 
er givet accept fra tilsynsmyndigheden. 

Affaldsdeklaration - løbetid og gyldighed 
Affaldsproducenter, der løbende frembringer veldefineret og ensartet deponeringsegnet affald, 
skal kun en gang udfylde en grundlæggende karakterisering, som er gældende i en tidsperiode i 
op til 1 år.  
Affaldsproducenten modtager af deponeringsanlægget en Affaldsdeklaration (Accept fra depone-
ringsanlægget), som gælder som dokumentation. Transportøren skal medbringe deklarationen 
hver gang et nyt læs leveres til anlægget.   
Deklarationen skal herefter årligt fornyes af deponeringsanlægget, som grundlag for en eventuel 
forlængelse. 
Producenter der frembringer affald som ikke produceres regelmæssigt skal hver gang udfylde en 
ny deklaration før deponering.  
Deklarationen kan annulleres uden varsel ved misbrug eller manglende sortering efter anlæggets 
modtagekrav. 

Visuel inspektion 
Bofas personale skal for alle læs affald til deponering foretage en visuel inspektion af affaldet bå-
de ved indgangen til anlægget og på deponeringsstedet.  

Afvisning 
Hvis affaldet ikke overholder deponeringsanlæggets modtagekrav for deponeringsegnet affald 
afvises dette, og senest den følgende hverdag efter afvisning af et læs affald underrettes anlæg-
gets tilsynsmyndighed, affaldsproducenten og hjemkommunen om afvisningen og årsagen hertil. 

Kvittering 
Der udstedes en vejebon for hvert læs affald, der modtages til deponering. Denne vejebon er 
samtidig affaldsproducentens kvittering for, at affaldet er vejet, sorteret og klassificeret efter mod-
tageanlæggets modtagekrav. 
Vejebonen indeholder desuden de lovpligtige oplysninger om transportøren af affaldet. 

Positivlisten, EAK-koder godkendt på Bofas deponi: 
Affald fra fremstilling og forarbejdning af kød, fisk og andre levnedsmidler af animalsk oprindelse. 

Affaldstype EAK-kode Eksempler på deponiaffald/bemærkninger 

Materialer uegnede til konsum eller 
forarbejdning 

02 02 03 Produkter uegnede til forbrænding. 
Kan kun modtages i det omfang, det ikke kan forbrændes. 

Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak. 

Affaldstype EAK-kode Eksempler på deponiaffald/bemærkninger 

Affald fra fjernelse af maling og lak, 
bortset fra affald henhørende under 
08 01 17 

08 01 18 F.eks. sandblæsning 

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af andre belægningsmaterialer (herunder keramiske 

materialer) 

Affaldstype EAK-kode Eksempler på deponiaffald/bemærkninger 

Affald fra pulverbelægningsmateria-
ler. 

08 02 01  

Andet affald, ikke andetsteds specifi-
ceret 

08 02 99  

Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19) 

Affaldstype EAK-kode Eksempler på deponiaffald/bemærkninger 

Bundaske, slagge og kedelstøv 
(bortset fra kedelstøv henhørende 
under 10 01 04) 

10 01 01 Ikke genanvendeligt slagge. 
 
Affaldsfraktioner karakteriseret ved deres EAK-kode kan ikke 
modtages som rene læs eller blandede læs alene med disse Flyveaske stammende fra kul 10 01 02 



Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ 10 01 03 affaldstyper på enheder for blandet affald. Rene læs skal de-
pone-res på enheder for mineralsk affald, forudsat at affaldet 
kan ka-rakteriseres som mineralsk affald, herunder f.eks. at 
kravet til TOC < 5 % er opfyldt. 

Bundaske, slagge og kedelstøv fra 
kombineret forbrænding, bortset fra 
affald henhørende under 10 01 14 

10 01 15 

Flyveaske fra kombineret forbræn-
ding, bortset fra affald henhørende 
under 10 01 16 

10 01 17 

Affald fra røggasrensning, bortset fra 
affald henhørende under 10 01 05, 
10 01 07 og 10 01 18 

10 01 19 

Slam fra spildevandsbehandling på 
produktionsstedet, bortset fra affald 
henhørende under 10 01 20 

10 01 21 

Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter. 

Affaldstype EAK-kode Eksempler på deponiaffald/bemærkninger 

Affaldsglasbaserede fibermaterialer 10 11 03  

Partikelformet materiale og støv 10 11 05  

Affald af råvareblandinger før termisk 
behandling 

10 11 10  

Affaldsglas 10 11 12  

Andet affald, ikke andetsteds specifi-
ceret  

10 11 99  

Affald fra fremstilling af keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer 

Affaldstype EAK-kode Eksempler på deponiaffald/bemærkninger 

Affald af råvareblandinger før termisk 
behandling 

10 12 01  

Partikelformet materiale og støv 10 12 03  

Kasserede forme 10 12 06  

Affald fra keramikvarer, mursten, tegl 
og byggematerialer (efter termisk 
behandling) 

10 12 08 Kun glaserede produkter. 

Glaseringsaffald 10 12 12  

Andet affald, ikke andetsteds specifi-
ceret 

10 12 99  

Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (herunder material, der ikke er beregnet til vejkørsel) og 

affalæd fra ophugning af udtjente køretøjer og fra vedligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, 16 

06 og 16 08). 

Affaldstype EAK-kode Eksempler på deponiaffald/bemærkninger 

Glas 16 01 20 Autoruder. 

Beton, mursten, tegl og keramik 

Affaldstype EAK-kode Eksempler på deponiaffald/bemærkninger 

Beton 17 01 01 Kun malede eller glaserede materialer. Ikke genanvendeligt. 

Mursten 17 01 02 Kun malede eller glaserede materialer. Ikke genanvendeligt. 

Blandinger af beton, mursten, tegl og 
keramik, bortset fra affald henhøren-
de under 17 01 06. 

17 01 07 Kun malede eller glaserede materialer. Hvor udsortering ikke er 
mulig. 

Træ, glas og plast 

Affaldstype EAK-kode Eksempler på deponiaffald/bemærkninger 

Glas 17 02 02 Hærdet eller kalket glas 

Bitumenholdige blandinger, kultjære og tjærede produkter. 

Affaldstype EAK-kode Eksempler på deponiaffald/bemærkninger 

Bitumenholdige blandinger, bortset 
fra affald henhørende under 17 03 01 

17 03 02  

Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer. 

Affaldstype EAK-kode Eksempler på deponiaffald/bemærkninger 

Jord og sten, bortset fra affald hen-
hørende under 17 05 03. 

17 05 04  

Klapmaterialer, bortset fra affald 
henhørende under 17 05 05 

17 05 06  

Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer 

Affaldstype EAK-kode Eksempler på deponiaffald/bemærkninger 

Isoleringsmateriale, bortset fra affald 
henhørende under 17 06 01 – 17 06 
03 

17 06 04 Ren isolering. 

Asbestholdige byggematerialer. 17 06 05 Eternit m.m. 

 



Gipsbaserede byggematerialer 

Affaldstype EAK-kode Eksempler på deponiaffald/bemærkninger 

Gipsbaserede byggematerialer, bort-
set fra affald henhørende under 17 
08 01 

17 08 02 Kun våd eller vandskadet gips. 

Andet bygnings- og nedrivningsaffald. 

Affaldstype EAK-kode Eksempler på deponiaffald/bemærkninger 

Blandet bygnings- og nedrivningsaf-
fald, bortset fra affald henhørende 
under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 
03. 

17 09 04 Affaldet skal have et indhold af bly under 2500 mg/kg TS, 

Affald fra forbrænding og pyrolyse af affald. 

Affaldstype EAK-kode Eksempler på deponiaffald/bemærkninger 

Bundaske og slagge, bortset fra af-
fald henhørende under 19 01 11 

19 01 12 Fra affaldsforbrænding (BOFA). 
Affaldsfraktioner karakteriseret ved deres EAK-kode kan ikke 
modtages som rene læs eller blandede læs alene med disse 
afaldstyper på enheder for blandet affald. Rene læs skal depo-
neres på enheder for mineralsk affald, forudsat at affaldet kan 
karakteriseres som mineralsk affald, herunder f.eks. at kravet 
til TOC < 5 % er opfyldt. 

Flyveaske, bortset fra affald henhø-
rende under 19 01 13 

19 01 14 

Kedelstøv, bortset fra affald henhø-
rende under 19 01 15 

19 01 16 

Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret. 

Affaldstype EAK-kode Eksempler på deponiaffald/bemærkninger 

Ristegods 19 08 01  

Affald fra sandfang 19 08 02  

Slam fra behandling af byspildevand 19 08 05  

Slam fra biologisk behandling af in-
dustrispildevand 
 

19 08 12  

Slam fra anden behandling af indu-
strispildevand 

19 08 14  

Andet affald, ikke andetsteds specifi-
ceret 

19 08 99  

Affald fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug 

Affaldstype EAK-kode Eksempler på deponiaffald/bemærkninger 

Fast affald fra primær filtrering eller 
behandling på rist. 

19 09 01  

Brugt aktivt kul 19 09 04  

Mættede eller brugte ionbytterharpik-
ser 

19 09 05  

Andet affald, ikke andetsteds specifi-
ceret 

19 09 99  

Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering), ikke 

andetsteds specificeret. 

Affaldstype EAK-kode Eksempler på deponiaffald/bemærkninger 

Mineraler (f.eks. sand og sten) 10 12 09  

Andet affald (herunder blandinger af 
materialer) fra mekanisk behandling 
af affald, bortset fra affald henhøren-
de under 19 12 11 

19 12 12  

Affald fra rensning af jord og grundvand 

Affaldstype EAK-kode Eksempler på deponiaffald/bemærkninger 

Fast affald fra rensning af jord, bort-
set fra affald henhørende under 19 
13 01 

19 13 02  

Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01) 

Affaldstype EAK-kode Eksempler på deponiaffald/bemærkninger 

Glas 20 01 02 Hærdet eller kalket. Ikke genanvendeligt. 

Affald fra skorstensfejning 20 01 41  

Andre fraktioner, ikke andetsteds 
specificeret. 

20 01 99  

Andet kommunalt indsamlet affald 

Affaldstype EAK-kode Eksempler på deponiaffald/bemærkninger 

Blandet kommunalt indsamlet affald 20 03 01  

Affald fra gadefejning 20 03 03  

Affald fra rensning af kloakker 20 03 06  

Storskrald 20 03 07  



Kommunalt indsamlet affald, ikke 
andetsteds specificeret. 

20 03 99  

 

Grundlæggende karakterisering af affald til deponering 
Deklaration af affald til aflevering på Bofa’s kontrollerede losseplads på Almegårdsvej 8, 3700 Rønne. 

 

        Udfyldes af affaldsproducenten 

1 Firma/navn CVR 
 

Adresse 
 

P-nr. 

Postnr. By Telefonnr. 
 

E-mail 
 

Kontaktperson 

    

2 Affaldstype:  (21) Storskrald (fra private)  (23) Erhvervsaffald 

 (09) Behandlingsrest  (99) Ikke oplyst 

Kort beskrivelse af affaldet samt i hvilken arbejdsproces affaldet er opstået (f.eks. bygge- og anlægsarbejde): 
 
 

Karakteriseringen gæl-
der: 

 Kun denne leverance  Flere løbende leverancer (ensartet affald) 

      

3 EAK-kode: 
(se vejledning) 

 

      

4 Beskrivelse af 
anvendt forbe-
handling: 

 Fysisk (f.eks. sortering)  Termisk 

 Biologisk  Kemisk 

      

5 Affaldets lugt, farve og 
fysiske form 

Affaldets konsistens Fast  Flydende  

Affaldet er stærkt lugtende Ja  Nej  

Affaldet er støvende Ja  Nej  

Affaldet reagerer med vand (fx gasudvikling) Ja  Nej  

Beskriv affaldets farve  

     

6 Indeholder affaldet en 
af følgende 6 affalds-
typer der er omfattet af 
forbud mod depone-
ring? 

 Flydende affald (gælder ikke slam og havbundssediment) 

 Affald, som under deponeringsforhold virker eksplosivt, brandnærende, brandfarligt 
eller ætsende 

 Klinisk risikoaffald 

 Dæk 

 Affald der ikke er forbehandlet 

 Farligt affald 

 JA, hvilke? 
 
 
 
 

 NEJ 

     

7 Kan affaldet eller dele 
af det genanvendes 
eller nyttiggøres? 

 JA, hvilke? 
 
 
 
 

 NEJ 

8 Øvrige relevante op-
lysninger: 
 
 

 

     

9 Dato Underskrift affaldsproducent 
 
 

 

 



Affaldsdeklaration (accept fra deponeringsanlægget) 

 

        Udfyldes af deponiet 
Dato for modtagelse af grundlæggende karateristik: 

 
 

Dato for udløb af grundlæggende karateristik: 
 

 

Gældende for affald med følgende EAK-kode 
 

 

Vejeseddel nummer 
 

 

Godkendt af: 
 

 

Dato: 
 

 

  

Affaldsproducent 
Firma/navn CVR 

 
Adresse 

 
P-nr. 

Postnr. By Telefonnr. 
 

E-mail 
 

Kontaktperson 

  

Arbejdsproces hvorved affal-
det er frembragt (Beskrivelse 
og karakterisering af råmate-
rialer, produkter og hovedbe-

standele) 
 
 
 
 

I hvilken arbejdsproces opstår affaldet (f.eks. bygge- og anlægsarbejder) og hvad er 
affaldets hovedbestanddele: 

  

Transportørfirma og underskrift 
 
 
 
 

Dato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuelle spørgsmål til BOFA på telefon 56925523 (vægten) eller på e-mail 

scg@bofa.dk 

 

 

BOFA, Almegårdsvej 8, 3700 Rønne 

www.bofa.dk – mail@bofa.dk – telefon: 56 92 55 00 
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