Ansøgningsskema for ERHVERV
Fritagelse fra benyttelsespligten til ordningen for ikkegenanvendeligt farligt affald
SKEMAET SKAL ANVENDES VED:
Dette skema skal anvendes ved ansøgning om fritagelse fra benyttelsespligten til Hvidovre Kommunen ordning for indsamling
af ikke- genanvendeligt farligt affald, der fremkommer fra erhvervsvirksomheder i Hvidovre Kommune.

SKEMAET KAN ANVENDES AF:
Skemaet skal anvendes af virksomheder i Hvidovre Kommune, der frembringer ikke-genanvendeligt farligt affald, og ønsker at
bortskaffe dette ved egen foranstaltning. Forudsætninger herfor er, at virksomheden kan godtgøre, at det ikke-genanvendelige
farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning, og at virksomheden overfor
Hvidovre Kommune kan dokumentere dette.
Reglerne for fritagelse fremgår af Hvidovre Kommunes regulativ for erhvervsaffald samt at affaldsbekendtgørelsen,
Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af den 18. december 2012 med eventuelle senere ændringer

DET UDFYLDTE SKEMA SKAL SENDES TIL:
Hvidovre Kommune
By- og Teknikforvaltningen
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Tlf. nr.: 36 39 36 39

*ANSØGER:
Navn:

CVR nr.:

Adresse:

Tlf. nr.:

Postnr.:

By:

Kontaktperson:
Navn:

Tlf. nr.:

E- mail:

E-mail:
*Ansøgeren er den virksomhed, der søger om fritagelse fra benyttelsespligten.

ANSØGEREN SKAL BEKRÆFTE RIGTIGHEDEN AF DE AFGIVNE OPLYSNINGER:
Ansøgeren bekræfter hermed rigtigheden af de afgivne oplysninger i ansøgningen
Dato:

Underskrift:

Navn:

Se vejledningen på sidste side.
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BEHANDLING PÅ EGET ELLER PÅ ANDET ANLÆG:
Affaldet, der søges om fritagelse for, kan enten behandles på eget anlæg på virksomheden eller sendes til behandling på andet anlæg.
Såfremt affaldet sendes til behandling på eget anlæg, benyttes skemaet: 1) Behandling på eget anlæg og såfremt affaldet behandles på
andet anlæg, benyttes skemaet: 2) Behandling på andet anlæg.

1) BEHANDLING PÅ EGET ANLÆG:
Behandlingens art:
Årlig kapacitet:
Virksomheden skal overfor Hvidovre
Kommune dokumentere, at
virksomheden selv råder over et anlæg,
som kan behandle den pågældende
affaldstype.

*Miljøgodkendelse af anlægget til behandling af affaldet:

Adresse på anlægget, såfremt adressen ikke er den samme som ansøgerens:
Adresse:
Tlf. nr.:
Postnr.:

E-mail:

By:

*)Dato, titel og udstedende myndighed.

2) BEHANDLING PÅ ANDET ANLÆG:
Navn på anlægget:
CVR nr.:
Adresse:

Tlf. nr.:

Postnr.:

Kontaktperson:

By:
Behandlingens art:
Årlig kapacitet:

*Miljøgodkendelse af anlægget:

Virksomheden skal overfor Hvidovre
Kommune ved kopi af aftale med det
miljøgodkendte anlæg, som kan behandle
den pågældende affaldstype, samt ved
fakturaer kunne dokumentere, at affaldet
sendes til dette anlæg.

*)Dato, titel og udstedende myndighed.

Fritagelsen skal gælde fra:
Dato/
md./
år
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MÆNGDER OG TYPER AF FARLIGT AFFALD, DER SØGES OM FRITAGELSE FOR:
Affaldstype

1

EAK-kode

1

Mængde

2

Enhed

3

Emballering

4

Sammensætning

5

Egenskaber

6

1

) Affaldet navngives jf. bilag 2 i Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af den 18. december 2012 med eventuelle senere ændringer
(affaldsbekendtgørelsen).
2 3
), ) Mængden skal angives i kg, liter, ton eller kubikmeter.
4
) Emballeringen ved transport skal oplyses, f.eks. tromle, dunk, tank, container m.v.
5
) Her oplyses indholdsstoffer, koncentration og om affaldet er flydende eller fast.
6
) Egenskaber, der gør affaldet farligt, jf. bilag 4 i Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af den 18. december 2012 med eventuelle senere
ændringer (affaldsbekendtgørelsen). Se eventuelt sikkerhedsdatablade.
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Fritagelse fra benyttelsespligten til ordningen for ikke-genanvendeligt farligt affald

Vejledning
Reglerne
Reglerne for fritagelse fra benyttelsespligten til ordningen for ikke-genanvendeligt farligt affald findes i:
Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af den 18. december 2012 med eventuelle senere ændringer (affaldsbekendtgørelsen).
Hvidovre Kommunes gældende regulativ for erhvervsaffald, se www.hvidovre.dk.

Farligt affald
Farligt affald er ifølge affaldsbekendtgørelsen:
,,Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2, og som udviser én eller flere af de farlige egenskaber,
som er angivet i bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 4.”

Fritagelse fra benyttelsespligten
Virksomheder kan efter affaldsbekendtgørelsen søge om fritagelse fra benyttelsespligten til ordningen for ikke-genanvendeligt farligt affald
(se kommunens erhvervsaffaldsregulativ), såfremt virksomheden godtgør, at det ikke-genanvendelige farlige affald kan håndteres
miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning.
Virksomheden skal overfor kommunen ved kopi af aftale med et miljøgodkendt anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype, samt
ved fakturaer kunne dokumentere, at affaldet sendes til dette anlæg eller dokumentere, at virksomheden selv råder over et anlæg, som kan
behandle den pågældende affaldstype.
En fritagelse er gældende, så længe virksomhedens aftale med det miljøgodkendte anlæg består, eller virksomheden selv råder over et
miljøgodkendt anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype.
Virksomheden har pligt til at oplyse kommunalbestyrelsen om ændringer i forholdene, der ligger til grund for fritagelsen med henblik på, at
virksomheden kan omfattes af den kommunale ordning for farligt affald.
Virksomheder, der har fået fritagelse fra benyttelsespligten skal stadig anmelde det farlige affald til kommunen, jf. affaldsbekendtgørelsen
og Hvidovre Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Yderligere oplysninger kan fås hos By- og Teknikforvaltningen, 36 39 36 39
E-mail: miljo@hvidovre.dk
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