ANMELDELSE TIL
MYNDIGHEDER:
ALLERØD KOMMUNE
E-mail: kommunen@alleroed.dk
Telefon 48 100 100
FREDENSBORG KOMMUNE
E-mail: miljoe@fredensborg.dk
Telefon: 72 56 59 42
HELSINGØR KOMMUNE
E-mail: miljo@helsingor.dk
Telefon: 49 28 12 05
Ring og få en snak med vores
Sikkerhedsrådgiver Birthe Legind,
der sørger for, at regler for transport af farlig gods er overholdt.
Virksomheder uden egen sikkerhedsrådgiver kan derudover mod
betaling vælge at anvende Nordforbrændings Sikkerhedsrådgiver
som deres egen eksterne Sikkerhedsrådgiver.

HØRSHOLM KOMMUNE
E-mail: miljo@horsholm.dk
Telefon: 48 49 25 50
RUDERSDAL KOMMUNE
E-mail:teknikogmiljoe@rudersdal.dk
Telefon: 46 11 24 00

Henvendelse for afhentning og rådgivning:
I/S Nordforbrænding,
Savsvinget 2, 2970 Hørsholm
nordf@nordf.dk
Telefon 45 16 05 00

Indsamling af farligt affald
fra erhverv
KOMMUNERNE I NORDFORBRÆNDINGS OPLAND
SAMARBEJDER OM INDSAMLING & BORTSKAFFELSE

I/S Nordforbrænding er et fælleskommunalt affaldsselskab, der behandler affald fra borgere og virksomheder i Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner, og producerer elektricitet og fjernvarme.

- Nemt og sikkert for din virksomhed

Indsamling af Farligt Affald

Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm, Rudersdal kommuner
har i samarbejde med Nordforbrænding etableret en indsamlingsordning for farligt affald fra virksomheder og institutioner.

Hvad er farligt affald?
Produkter med farlige stoffer er
kendetegnet ved bl.a. mærkning
med symboler på emballagen, endvidere kan I se på produkternes
leverandørbrugsanvisninger. Affald
er farligt affald, når det har en eller
flere af følgende egenskaber:
Brandfare, Brandnærende,
Sundhedsfare, Ætsende, Giftigt,
Miljøfare.
Farligt affald er rester af f.eks.:
Maling, Opløsningsmidler, Syrer, Baser, Spildolie, Bekæmpelsesmidler, Støvende asbest, Kviksølvholdigt affald m.m.
For klinisk affald og olie– og benzinudskillere er der særskilte
ordninger.

Afhentning af farligt affald
- Nemt og sikkert
Afhentning sker med faste intervaller eller efter aftale
med Nordforbrænding.
Når I bestiller afhentning, vil I få rådgivning om sortering, emballering og mærkning og tilsendt mærkater.
Nordforbrænding sørger for registrering, udfyldelse af
transportdokumenter og indrapportering af mængder.
Afhentningen udføres af specialuddannet personale. En
kontaktperson fra virksomheden skal være til stede ved
afhentningen og kvittere for afhentning af affald og
modtagelse af emballage. Miljøvenlige og UN-godkendte emballager kan bestilles hos Nordforbrænding.
Din virksomhed modtager faktura fra Nordforbrænding
ifølge gældende takster.
Farligt affald må ikke blandes med andet affald. Det
skal være forsvarligt emballeret, så det kan håndteres
sikkert under transporten og opbevares således, at det
ved evt. uheld eller spild, ikke kan forurene luft, jord
eller grundvand. Giftstoffer og giftigt affald skal opbevares aflåst.

Regler
Farligt affald er omfattet af Affaldsbekendtgørelsen og
Kommunens regulativ for erhvervsaffald. Den kommunale
indsamlingsordning er obligatorisk. Kun ved ansøgning
om fritagelse er det muligt at dispensere. Der er endvidere mulighed for at aflevere mindre mængder farligt affald
på den kommunale genbrugsplads, såfremt virksomheden
er tilmeldt genbrugspladserne. Se Nordforbrændings
hjemmeside for yderligere information. Farligt affald kan
også være farligt gods og regler for transport af farligt
gods er omfattet af særlig bekendtgørelse.

