Anmeldelse af farligt affald
En virksomheds farlige affald reguleres af bekendtgørelse om affald nr.
1309 af 18. december 2012.

Anmeldelsespligt
Virksomheder skal anmelde sit farlige affald til kommunen, hvis:





virksomheden ikke tidligere har anmeldt det farlige affald
du starter en ny virksomhed
mængden af det farlige affald øges væsentligt
virksomheden får nye typer af farligt affald

En anmeldelse skal omfatte oplysning om affaldstype (EAK-kode1) samt
affaldets mængde, emballering2, sammensætning3 og egenskaber4 jf.
skema til anmeldelse af farligt affald.
Indsamlingsordning for ikke-genanvendeligt farligt affald
Hørsholm Kommune har etableret en indsamlingsordning, der drives af
I/S Nordforbrænding.

1) Affaldskatalogskoder (EAK-koder) findes i bilag 2 i bekendtgørelse om affald
nr. 1309 af 18. december 2012.

Virksomheder med farligt affald skal – medmindre der er opnået
fritagelse - benytte I/S Nordforbrændings afhentningsordning for ikkegenanvendeligt farligt affald. Farligt affald afhentes efter aftale, dog
minimum én gang om året.
Virksomheder der er tilmeldt Nordforbrændings genbrugspladser, kan
aflevere op til 200 kg farligt affald om året på genbrugspladserne. Husk
at få kvitteringer for det afleverede affald.
Fritagelse for benyttelsespligten
Ønsker virksomheden fritagelse for benyttelse af den kommunale
indsamlingsordning, skal du have en fritagelse fra kommunen.
Virksomheden skal sikre sig, at det farlige affald kan håndteres
miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning,
herunder at transportøren er registreret i Affaldsregisteret og
modtageren er godkendt til at modtage det pågældende farlige affald.
Genanvendeligt farligt affald
Indsamlingsordningen omfatter ikke genanvendeligt farligt affald, men
affaldet skal stadig anmeldes. Genanvendeligt farligt affald afleveres til
genanvendelse ved virksomhedens egen foranstaltning på et anlæg,
der kan oparbejde affaldet. Der skal afleveres dokumentation herfor til
kommunen sammen med anmeldelsen af farligt affald.
Spørgsmål:

2) Farligt affald skal være sorteret og emballeret, så det opfylder
modtageanlæggenes modtageregler. Kontakt I/S Nordforbrænding, hvis du er
i tvivl.

Spørgsmål vedrørende anmeldelsen kan rettes til Team Miljø,
Hørsholm Kommune (tek-post@horsholm.dk).

3) Sammensætning: fx Vand, olie, tjære, mv. samt relevante indholdsstoffer
og om muligt koncentrationen (evt. i form af analyseresultater)

Spørgsmål vedrørende håndtering af det farlige affald rettes til I/S
Nordforbrænding.

4) Egenskaber: Fx Flydende, fast, støv mv.

Anmeldelsesskema for farligt affald
Virksomhedens navn

CVR nr.

Adresse

Telefon nr.

Postnummer

Kontaktperson og e-mail

Virksomhedens farlige affald
Affaldstype, egenskaber og
sammensætning *

EAK-kode*

Mængde (kg/år)

Transportør og modtager **

*se forklaring på side 1, **udfyldes hvis der ønskes fritagelse for benyttelse af den kommunale indsamlingsordning
Dato

Underskrift

Emballering**

