Vejledning for Allerød, Fredensborg, Hørsholm
og Rudersdal kommuner

Bortskaffelse af farligt affald
fra erhvervsvirksomheder m.fl.

Hvem

Alle virksomheder, private og offentlige institutioner mv. er omfattet af den kommunale indsamlingsordning for farligt affald og selv ansvarlige for håndtering, sortering og opbevaring.

Hvad

Farligt affald er her olie- og benzinprodukter fra f.eks. olie- og bezinudskillere, rester af farlige
kemikalier, spildolie, bekæmpelsesmidler, støvende asbest fra nedrivning, blyakkumulatorer, medicinrester, lysstofrør osv.
Klinisk risikoaffald defineres også som farligt affald, men er ikke medtaget i denne vejledning, da
der er en særskilt indsamlingsordning for det. Kontakt Nordforbrænding for yderligere oplysninger.

Hvorfor

Farligt affald kan både være til fare for vores akutte sundhed, de næste generationers sundhed og
ligeledes miljøet på kort og lang sigt. Forkert håndtering af farligt affald kan være årsag til uoprettelige skader.

Hvordan

Farligt affald skal håndteres som beskrevet nedenfor:

Anmeldelse og
tilmelding

Alle der producerer farligt affald skal anmelde dette til kommunen. Et særligt anmeldeskema fås
ved henvendelse til kommunen. Alle virksomheder, der har olie- og benzinudskillere skal ligeledes tilmeldes kommunens tømningsordning. Ved bortskaffelse af asbest skal kommunen altid
kontaktes forinden.

Registrering

Den der frembringer affaldet skal føre register over mængder, typer og bortskaffelse.

Håndtering

Farligt affald må ikke hældes i kloakken, afbrændes, blandes med andet, inddampes, overdrages til
andre, nedgraves eller hensættes på offentlige steder.

Opsamling og opbevaring

Opsamling skal ske i egnede beholdere og skal opbevares således, at der ved uheld eller spild ikke
kan ske forurening af luft, jord eller grundvand. Ved indendørs opbevaring skal gulvet være tæt,
og affaldet må ikke kunne løbe til kloak. Hos kommunen fås oplysninger om hvordan en opbevaringsplads udformes korrekt.
Giftstoffer, bekæmpelsesmidler o. lign. skal opbevares aflåst.
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Indsamling

Alle der producerer farligt affald skal benytte kommunens indsamlingsordning, hvor indsamling
og behandling sker via Nordforbrænding tlf. 45 16 05 00 (med mindre der er opnået fritagelse).
Tømning og eftersyn af olie- og benzinudskillere skal ske efter behov, dog mindst én gang om
året.

Fritagelse
Virksomheden kan opnå fritagelse for at skulle benytte Nordforbrænding til bortskaffelse af affaldet, hvis virksomheden kan godtgøre, at det farlige affald håndteres miljømæssigt forsvarligt ved
aflevering til en anden godkendt modtager. Ansøgningen om fritagelse sendes til kommunen.
Der kan ligeledes søges om fritagelse fra tømningsordningen for olie- og benzinudskillere.

Regler

Kommunens ”Regulativ for erhvervsaffald” er grundlaget for hvordan farligt affald skal bortskaffes, som beskrevet ovenfor.

Betaling

Virksomheden skal betale de omkostninger, der er forbundet med indsamling og behandling af
affaldet. Afregningen sker direkte med Nordforbrænding.

Bemærk

Der er i visse kommuner mulighed for at aflevere mindre mængder af farligt affald på den kommunale genbrugsplads. Kontakt kommunen og hør nærmere.

Yderligere
information

Vil du vide mere om bortskaffelse af farligt affald, kan du kontakte:
Allerød Kommune, Teknik & Miljø tlf. 48 100 100 (e-mail: teknikogmiljoe@alleroed.dk)
Fredensborg Kommune, Natur og Miljø tlf. 72 56 50 00 (e-mail: fredensborg@fredensborg.dk)
Hørsholm Kommune, Miljø og Forsyning tlf. 48 49 25 50 (e-mail: tm-post@horsholm.dk)
Rudersdal Kommune, Miljøafdelingen tlf. 46 11 24 06 (e-mail: rudersdal@rudersdal.dk)
Nordforbrænding tlf. 45 16 05 00 (e-mail: nordf@nordf.dk)

December 2006

