
 
  

 

 

 

 

 

 

 
Transportskema til aflevering af privataffald på genbrugsplads  

 
Når en transportør (en virksomhed der er registreret som transportør i CVR-registret), vicevært eller 
lignende afleverer affald på vegne af en husholdning, skal dette transportskema udfyldes, underskrives 
og afleveres til en genbrugsvejleder på genbrugspladsen.  
 
Det er afgørende, at affaldet er opstået i en privat husholdning. Det betyder, at der alene er tale om, at 
der transporteres privataffald til genbrugspladsen.  
 
 

Vejledning  
 
Felt 1  
 
Skal udfyldes af den pågældende transportør eller boligforening.  
 
Det skal tydeligt fremgå, hvem det er, der skal aflevere affaldet på genbrugspladsen, og hvilket registre-
ringsnummer, der er på den bil, der kører på genbrugspladsen.  
 
Felt 2  
 
Her skal der være en kort beskrivelse af det affald, der afleveres på genbrugspladsen.  
Husk at affaldet skal være korrekt sorteret, og affald der afleveres emballeret, skal afleveres i klare 
sække.  
 
Felt 3  
 
Dette felt skal kun udfyldes, hvis det er en transportør, der skal aflevere affald på vegne af en hushold-
ning. Hér skal det stå, hvor affaldet er opstået (adresse), og hvem der har rekvireret en transportør til at 
køre affaldet på genbrugspladsen.  
 
Felt 4  
 
Udfyldes af personalet på genbrugspladsen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 2 af 2 

Transportskema til aflevering af privataffald på genbrugsplads 

Udfyldelse og underskrift af dette skema er at betragte som en tro og love erklæring på, at de afgivne 
oplysninger er korrekte. Opgives forkerte oplysninger kan myndigheden politianmelde vedkommende. 
Det skal garanteres, at affaldet er fra en husholdning, og at det ikke er erhvervsrelateret. Ellers skal der 
betales erhvervsgebyr for aflevering af affald. 

Skemaet skal udfyldes med blokbogstaver. 
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Udfyldes af transportøren/viceværten 

Navn (firma/boligselskab) : 

Adresse: 

Telefonnummer: 

 Registreringsnummer (på den bil der afleverer affaldet) : 

P -nummer og/eller CVR nummer:

 Transportør/vicevært (fornavn og efternavn) : 
Dato og underskrift: 

2 Kort beskrivelse af de effekter (affaldet) der afleveres på genbrugspladsen: 
(fx 2 stole, 1 reol og pap) 

3 Hvor er affaldet opstået (privat husholdning)? 

(skal ikke udfyldes, hvis det er en vicevært) 

Navn: 

Adresse: 

Telefonnummer: 

Kontaktperson: 

Dato og underskrift: 

4 

Udfyldes af personalet på genbrugspladsen 

Dato, genbrugsplads og underskrift: 

Aftaleskemaet er gældende for genbrugspladser i I/S Amager Ressourcecenters opland og skal god-
kendes af og afleveres til personalet på genbrugspladsen. 
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 [Personlige og organisationsmæssige oplysninger fra dialogboksen Indstillinger > Identitet.]


Oversigt


Der blev fundet problemer i kontrollen, som kan medføre, at dokumentet ikke er fuldt tilgængeligt.
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