Anmeldelsesskema for ERHVERV
Anmeldelse af farligt affald
SKEMAET SKAL ANVENDES VED:
Dette skema skal anvendes til anmeldelse af farligt affald, der fremkommer som led i virksomheders normale drift.
Affaldet kan f.eks. være olierester, kemikalieaffald, malingsaffald m.v.
Farligt affald, der fremkommer som følge af nedrivnings- og byggeaktiviteter, skal anmeldes til Hvidovre Kommune ved brug
af andre anmeldelsesskemaer, se vejledningen på sidste side.

SKEMAET SKAL ANVENDES AF:
Skemaet skal anvendes af virksomheder, der frembringer farligt affald i Hvidovre Kommune. Det er fortrinsvis beregnet for
faste arbejdssteder såsom produktionsvirksomheder, som maskinværksteder, autoværksteder, autolakerere, trykkerier m.v.
Mobile arbejdspladser er dog også omfattet af anmeldepligten; således skal montører m.v. anmelde farligt affald, der
frembringes ved deres arbejde.
Virksomheden skal opbevare en kopi af anmeldelsen.

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

Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Tlf. nr.: 36 39 36 39

*ANMELDER:
Navn:
Adresse:

CVR nr.:
Tlf. nr.:

Postnr.:

By:

Kontaktperson:
Navn:

Tlf. nr.:

E-mail:

E-mail:
*Anmelder er den virksomhed, som frembringer det farlige affald.

ANMELDEREN SKAL BEKRÆFTE RIGTIGHEDEN AF DE AFGIVNE OPLYSNINGER:
Bygherren bekræfter hermed rigtigheden af de afgivne oplysninger samt erklærer at være bekendt med de gældende regler
for håndtering af farligt affald.
Dato:

Underskrift:

Navn:

SE VEJLEDNING PÅ SIDSTE SIDE.
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ANMELDELSE AF FARLIGT AFFALD
Oplysninger om det farlige affald:
Affaldstype

1

EAK1
kode

Mængde
2
/år

Enhed

3

Emballering

4

Sammensætning

5

Egenskaber

6

1

) Affaldet navngives jf. bilag 2 i Bekendtgørelse nr. 1309 af den 18. december 2012 om affald (affaldsbekendtgørelsen) med eventuelle senere
ændringer.
2 3
), ) Mængden skal angives i kg, liter, ton eller kubikmeter pr. år..
4
) Emballeringen 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 nr. 1309 af den 18. december 2012 om affald med eventuelle senere
ændringer, f.eks. ”Giftig”, ”Ætsende” m.m. Se eventuelt også sikkerhedsdatablade.

Bortskaffelse af farligt affald
Farligt affald, der kan genanvendes, skal ved virksomhedens foranstaltning bringes til genanvendelsesanlæg, jf. affaldsbekendtgørelsen.
Ikke- genanvendeligt farligt affald anvises af Hvidovre Kommune til bortskaffelse.
Reglerne for bortskaffelse af ikke- genanvendeligt farligt affald findes i Hvidovre Kommunes regulativ for erhvervsaffald .
Hvidovre Kommune anviser ikke-genanvendeligt farligt affald til Storkøbenhavns Modtagestation for olie- og kemikalieaffald, SMOKA,
Prøvestenen, U-vej 7, 2300 S .
For yderligere information om bortskaffelse mv. af ikke-genanvendeligt farligt affald, se Hvidovre Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
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Anmeldelse af farligt affald
Vejledning
Reglerne
Reglerne for anmeldelse af farligt affald er fastsat i:
-

-

Bekendtgørelse nr. 1309 af den 18. december 2012 om affald med eventuelle senere ændringer (affaldsbekendtgørelsen).
Hvidovre Kommunes regulativ for erhvervsaffald .

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.”
Det betyder, at affald, som står på listen i bilag 2, og her er markeret med fed skrift, som udgangspunkt skal betragtes som farligt affald.
Bilag 2 i affaldsbekendtgørelsen dækker imidlertid ikke alle typer farligt affald. Affald, der har egenskaber som opført i bilag 4 til
affaldsbekendtgørelsen, og findes i nærmere fastsatte koncentrationer, der ligeledes fremgår af bilag 4 til affaldsbekendtgørelsen, skal
også klassificeres som farligt affald, og håndteres som sådant, herunder anmeldes til kommunen.

Bygge- og anlægsaffald, der er farligt affald
Bygge- og anlægsaffald, der er farligt affald, skal anmeldes ved brug af følgende anmeldelsesskemaer:
” Anmeldelseskema for ERHVERV - Anmeldelse af bygge- og anlægsarbejder og affald herfra – nedrivning og renovering” eller
”Anmeldelsesskema for ERHVERV - Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald , herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald”
Hvilket skema, der skal anvendes fremgår af skemaerne og af www.hvidovre.dk.

Omfattet af anmeldepligten
Alt farligt affald, bortset fra eksplosivt affald, skal anmeldes til Hvidovre Kommune.
Det er de virksomheder, som frembringer affaldet, der skal anmelde affaldet til kommunen.
Virksomheder, som frembringer eksplosivt affald, skal sikre, at affaldet håndteres miljømæssigt forsvarligt på et dertil godkendt anlæg
eller på områder udpeget og godkendt af miljømyndighederne.

Anmelderen
Anmelderen er den virksomhed, der frembringer det farlige affald. Virksomheden behøver ikke at have adresse i Hvidovre Kommune,
men kan f.eks., være en entreprenør eller håndværker med adresse i en anden kommune, men som ved sin aktivitet i Hvidovre Kommune
frembringer farligt affald.

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