Sendes til:
Rudersdal Kommune
Teknik og Miljø
Natur, Park og Miljø
Rudersdal Rådhus
Øverødvej 2
2840 Holte

Anmeldelse af farligt affald og
evt. ansøgning om fritagelse
for benyttelsespligten*

E-mail: tom@rudersdal.dk
Virksomheden:
Navn

Telefonnummer

Vej

Kontaktperson i virksomheden (navn og evt. email):

Postnr.

By

*Om anmeldelse af farligt affald og fritagelse for afleveringspligt af farligt affald:
En virksomheds farlige affald reguleres af bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012.
Farligt affald er affald, som er opført på og markeret
som farligt affald på listen over affald i affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og som udviser egenskaber
som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Som
farligt affald anses endvidere affald, som udviser
egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4.
Virksomheder, som frembringer farligt affald, skal sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret i nødvendigt omfang i forhold til affaldets sammensætning, mængde, vægt, volumen m.v. jf. § 74.
Anmeldelsespligt
Når du starter ny virksomhed eller ikke tidligere har
anmeldt virksomhedens farlige affald, skal du anmelde dit farlige affald - uanset mængde - til kommunen.
Derudover skal du også anmelde til Rudersdal
Kommune, hvis mængden af farligt affald øges væsentligt eller hvis virksomheden får nye typer af farligt
affald jf. § 70.
En anmeldelse skal omfatte oplysning om affaldstype
(EAK-kode) samt affaldets mængde, emballering,
sammensætning og egenskaber.
Benyttelsespligt
Rudersdal Kommune har indgået aftale med Nordforbrænding om indsamling af farligt affald.. Virksomheder og borgere er forpligtet til at benytte

indsamlingsordningen, som er iværksat af kommunen.
Den enkelte virksomhed må maksimalt aflevere 200
kg farligt affald om året på genbrugspladserne. Husk
at få kvitteringer for det afleverede affald.
Fritagelse for benyttelsespligten
Benytter du en anden indsamlingsordning end den
kommunale, skal du have en fritagelse for dette fra
kommunen jf. § 48. Dette gælder kun affald, der ikke
er kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse.
Kommunalbestyrelsen skal efter ansøgning meddele
en virksomhed fritagelse for benyttelsespligten, hvis
virksomheden godtgør, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens
egen foranstaltning. Kommunalbestyrelsen skal som
dokumentation forlange kopi af aftale med et miljøgodkendt anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype, eller dokumentation for, at virksomheden selv råder over et anlæg, som kan behandle
den pågældende affaldstype.
Kontakt kommunen:
Hvis du er i tvivl om, hvordan anmeldeskemaet
udfyldes, eller har spørgsmål til reglerne for
håndtering af farligt affald i øvrigt.

Anmeldelse af farligt affald og evt. ansøgning om fritagelse for benyttelsespligten for farligt affald
Affaldstype

EAK-kode

Mængde i kg/år

Transportør/ Modtageanlæg

Egenskaber og Sammensætning

Emballering

Definitioner:
EAK-koder: Findes i bilag 2 i bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012. Affaldets egenskaber: Flydende, fast, støv m.v.. Sammensætning: Vand, olie, tjære m.v., samt relevante
indholdsstoffer og om muligt deres koncentration (eventuelt i form af analyseresultater). Emballering: Tromle, container o. lign. og størrelse materiale mm.
De ovenstående oplysninger kan indhentes via sikkerhedsdatablade, produktbeskrivelser, forhandlere mv.

Dato, underskift og navn på ansvarlig for affaldshåndtering:

