Anmeldelse af farligt affald - herunder asbestholdigt affald
Virksomhedens navn

Telefonnummer

CVR.nr

Adresse

Kontaktperson

E-mail adresse

Enhver virksomhed, der frembringer farligt affald (bortset fra eksplosivt affald), skal anmelde
affaldet til kommunen, jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 18.12.2012, §70, om affald. Alt affald, bortset
fra asbestholdigt affald*, skal afleveres til ASA-kemi, med mindre virksomheden har fået fritagelse
for benyttelse af den kommunale ordning.
Affaldstype

EAK-kode**

(eksempler på farligt affald)

Emballering

Egenskaber
(flydende/fast/støvende)

Asbestisoleringsmateriale*
Asbest – ikke
støvende*

17 06 01

Asbest – støvende*

17 06 06

Affedtningsaffald

11 01 13

Batterier

20 01 33

Bil-batterier

16 06 01

Blyholdigt affald

17 04 03

Bremsevæske

16 01 13

Kemikalieaffald

16 05 08

Lysstofrør/lavenergi
pærer
Opløsningsmidler

20 01 21

17 06 05

14 06 03
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Mængde
(kg)

*Overordnede retningslinjer for bortskaffelse af asbestholdigt affald – se næste side
**Affaldstyper og EAK-koder findes i bilag 2 i affaldsbekendtgørelsen
Dato og underskrift
Dato

Underskrift
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Overordnede retningslinjer for bortskaffelse af asbestholdigt affald
Asbeststøv, stærkt støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende skal
 opbevares i befugtet tilstand
 bortskaffes i lukket, tæt emballage, der mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest.
F.eks. i en speciel plastpose indeni et tætlukket spændelågsfad, der ovenpå er forsynet med
mærkaten: ” PAS PÅ INDEHOLDER ASBEST”.
Asbestholdigt affald, der kan støve, som for eksempel bløde loftplader, skal
 under opbevaring og transport være befugtet og overdækket, så afgivelse af støv til
omgivelserne undgås
 bortskaffes til specialdepot, der er miljøgodkendt til at modtage asbest
Ikke støvende asbestholdigt affald, hvor asbesten er fast bundet, kan bortskaffes til deponier.
Plader med asbest skal være stablet på paller, så de let kan løftes af køretøjet og placeres på et
anvist sted, uden at pladerne beskadiges.
Hvis det ikke er muligt at placere det asbestholdige affald på paller, skal affaldet emballeres, så det
kan løftes af køretøjet i ubrudt emballage.
Ødelagte plader skal ligeledes emballeres i tæt emballage.
Her må du aflevere asbestaffald:
Skodsbøl Deponi, Nybølnorvej 26, 6310 Broager
Erhverv i biler under 3.500 kg ekskl. trailer må aflevere asbest affald her:
Glansager Containerplads, Foldager 1, 6400 Sønderborg
Vesterlund Containerplads, Genvejen 1-5, 6430 Nordborg
Skodsbøl Containerplads, Nybølnorvej 26, 6310 Broager
Nørrekobbel Contanierplads, Nørrekobbel 7, 6400 Sønderborg
Containerpladsernes åbningstider findes på Sønderborg Forsynings hjemmeside
Oplysning om behandling af persondata
De indgivne oplysninger vil blive anvendt til det formål som er oplyst i denne formular.
Oplysningerne vil ikke blive opbevaret længere end det er nødvendigt for udførelse af den opgave
som oplysningerne er indgivet til.
Der gøres opmærksom på retten til akt- og registerindsigt samt retten til at indgive en klage til en
tilsynsmyndighed.
Tilbagetrækning af et eventuelt samtykke, kan ske via kontaktpunkt på kommunens hjemmeside.
https://www.borgeronline.dk/540/dl0359ff
Ved henvendelser kan du kontakte Databeskytterrådgiveren på dpo@sonderborg.dk.
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