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Ansøgning om fritagelse for ikke-genanvendeligt farligt affald
Virksomheder, der ønsker at benytte en anden indsamler end kommunens indsamlingsordning,
skal have en fritagelse. Virksomheden skal godtgøre, at det farlige affald kan bortskaffes
miljømæssigt forsvarligt, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012
om affald.

Virksomheden
Navn

Telefonnummer

Faxnummer

Adresse

Kontaktperson

E-mail adresse

CVR.nr

P.nr

Der søges om fritagelse til at aflevere følgende typer affald:
EAK-kode

Affaldets art

Modtager

Mængde per år

Husk at vedlægge:
 En kopi af aftalen med et miljøgodkendt anlæg
eller
 Dokumentation for at virksomheden selv råder over et anlæg som kan behandle
den pågældende affaldstype
Dato og underskrift
Dato

Underskrift
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Uddrag af: Bekendtgørelse om affald nr 1309 af 18. december 2012
Benyttelsespligt og oplysningspligt for virksomheder
§ 47. Når en kommunal ordning for affald er fastlagt i regulativet for erhvervsaffald, og
regulativet er trådt i kraft, er virksomheder forpligtet til at benytte ordningen, som
foreskrevet. Når kommunalbestyrelsen giver en konkret anvisning, er virksomheder endvidere
forpligtet til at følge anvisningen.
Stk. 2. Virksomheder kan, uanset stk. 1, eksportere deres forbrændingsegnede affald til et
nyttiggørelsesanlæg i udlandet efter reglerne i forordning om overførsel af affald og
bekendtgørelse om overførsel af affald.
Stk. 3. Virksomheder kan, uanset stk. 1, aflevere affald til private tilbagetagningsordninger i
medfør af reglerne i kapitel 9 a.
Ændringer:
§ 48. Kommunalbestyrelsen skal efter ansøgning meddele en virksomhed fritagelse for
benyttelsespligten i § 47, stk. 1, for så vidt angår farligt affald, som ikke er kildesorteret affald
egnet til materialenyttiggørelse, 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.
Stk. 2. Fritagelsen efter stk. 1 er gældende, så længe virksomhedens aftale med det
miljøgodkendte anlæg består, eller virksomheden selv råder over et anlæg, som kan behandle
den pågældende affaldstype.
Stk. 3. Virksomheden har pligt til at oplyse kommunalbestyrelsen om ændringer i forholdene
beskrevet i stk. 2 med henblik på, at virksomheden kan omfattes af den kommunale ordning
for farligt affald.
§ 49. Virksomheder skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen godtgøre, at affaldet er
håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen etablerede ordninger eller
kommunalbestyrelsens konkrete anvisning eller er eksporteret, jf. § 47, stk. 2.
Stk. 2. Ved væsentlige ændringer i relation til affald omfattet af de kommunale ordninger for
så vidt angår affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber skal virksomheden straks
underrette kommunalbestyrelsen herom med henblik på kommunalbestyrelsens eventuelle
fornyede klassificering eller anvisning.

Klik her for at sende din ansøgning
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