Ansøgningsskema om fritagelse fra kommunens ordning for farligt affald
Generelt

Ansøgning om fritagelse for benyttelsespligten
Virksomheder kan søge om fritagelse for benyttelsespligten fra ordningerne for farligt affald,
når det ikke er kildesorteret genanvendeligt affald.
Virksomheden skal godtgøre, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved
virksomhedens egen foranstaltning. Egen foranstaltning betyder, at virksomheden har det fulde
ansvar for bortskaffelsen af det farlige affald, indtil det er leveret til et miljøgodkendt behandlingsanlæg.
Ansøgningen skal vedlægges en kopi af virksomhedens aftale med et miljøgodkendt behandlingsanlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype. Eller dokumentation for, at
virksomheden selv råder over et anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype.
Ansøgningen sker ved udfyldelse og returnering af dette skema med bilag til:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Miljøafdelingen
Nørregade 4
5600 Faaborg
E-mail teknik@faaborgmidtfyn.dk

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1415 om affald af 12. december 2011
Fritagelse gives i henhold til § 44 stk. 1, 2 og 3. Bekendtgørelsen kan ses på
www.faaborgmidtfyn.dk under virksomhed.

Pligter

Oplysningspligt
Virksomheden har pligt til at oplyse kommunen om ændringer i aftalen om bortskaffelse af det
farlige aftale.
Kommunen kan ved ændringer pålægge virksomheden at benytte den kommunale ordning for
farligt affald.
Virksomheden har pligt til straks at oplyse kommunen om væsentlige ændringer i det farlige
affalds mængde, sammensætning eller egenskaber, således at kommunen kan give en
fornyede klassificering eller anvisning.
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Vejledning Farligt affald
om
anmeldelse Farligt affald er affald, der udgør brandfare, sundhedsfare, miljøfare eller smittefare.
Hvad skal anmeldes
1

Affald, som er opført og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2 , og som
1
udviser én eller flere af de farlige egenskaber, som er angivet i bilag 4 . Som farligt affald
1
anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 4 .
EAK-kode / Affaldstype
1

Bilag 2 indeholder en liste over affaldstyper med tilhørende EAK-koder (Det Europæisk
Affaldskatalog).
Sammensætning
Afhængig af affaldstype skal der være en beskrivelse af affaldets fysiske fremtræden
(flydende, fast, støv, gas m.v.) og hovedbestanddele (vand, jord, olie, tjære m.v.)
Egenskaber
Relevante indholdsstoffer (stoffer, der har egenskaber, som gør affaldet farligt) og deres
1
koncentration i affaldet (evt. i form af analyseresultater) skal oplyses. Se bilag 4 .
Mange oplysninger kan indhentes via sikkerhedsdatablade og produktbeskrivelser over
råvarer og hjælpestoffer, som indgår i produktionen.
Emballering
Det skal oplyses, hvordan affaldet opbevares på virksomheden (f.eks. tromle, container o.lign.;
størrelse, materiale m.v.). Såfremt det ikke fremgår af affaldets art, oplyses også om evt.
anden emballage, som affaldet opbevares i ved afhentning (plastdunke, metalbøtter m.v.).
Affaldets mængde
Opgives efter vægt (hvor det er relevant volumen) over tid, ofte pr. år.
Ny anmeldelse
Der skal først foretages ny anmeldelse, hvis der sker væsentlige ændringer i affaldets
mængde, sammensætning eller egenskaber.

1

Bilag 2 og bilag 4 er bilag i Bekendtgørelse nr. 1415 om affald af 12. december 2011.
Bilagene kan findes på www.faaborgmidtfyn.dk under virksomheder.
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