Brønderslev Kommune
Anmeldelse af asbestholdigt affald
Sendes til:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev
E-mail: Raadhus@99454545.dk

Benyttes ved:
Virksomheder skal anmelde asbestholdigt affald til
Brønderslev Kommune uanset mængde af det asbestholdige
affald som beskrevet i regulativ for erhvervsaffald og i
affaldsbekendtgørelsens kap. 11. Asbestholdigt affald skal
anmeldes senest 14 dage før affaldet fremkommer.
Anmelder
Kontaktperson:

Virksomhed:
Adresse:
Telefon:

E-mail:

Hvor stammer affaldet fra ?
Ejendom/virksomhed:
Matr. nr./Ejerlav:

Adresse:

Ejer:
Forventet dato for arbejdets påbegyndelse:

Forventet dato for arbejdets afslutning:

Bemærkninger:

Asbestaffaldets type
Affaldstype

Emballage

Mængde
Ton

Transportør

Ikke-støvende.
Asbestholdigt affald.
Hele eternitplader
og lign. hvor
asbesten er fast
bundet
Støvende
Asbestholdigt affald
fx. isolering
Stærkt støvende
Asbestholdigt affald
fx. filtre og lignende

Modtageanlæg
Der henvises til AVV

Der henvises til AVV

Der henvises til AVV

Husk at udfylde en affaldsdeklaration når affaldet skal deponeres.

Dato og underskrift
(Anmelder/bygherre)__________________________________________________________

Se uddrag af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004 om asbest på bagsiden

Uddrag af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004 om asbest
§ 23. Forinden udførelsen af arbejde med nedrivning eller fjernelse af asbest skal virksomheden på forlangende af Arbejdstilsynet
kunne godtgøre, at virksomheden er kvalificeret til at påtage sig sådant arbejde, jf. herved kravene om uddannelse m.v. af ansatte i §
27, stk.1 og stk. 2.
Særlige regler om asbestaffald
§ 31. Asbeststøv samt støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende skal i befugtet tilstand opbevares og bortskaffes i egnet,
lukket, tæt emballage, der mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest.
Stk. 2. Asbestholdigt affald, der kan støve, som f.eks. bløde lofts- og vægplader, skal under opbevaring og transport være befugtet og
overdækket, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres.
Stk. 3. Bortskaffelse skal i øvrigt ske efter Miljøministeriets regler, jf. bekendtgørelse nr. 619* af 27. juni 2000 om affald.
*Bemærk bekendtgørelse nr. 619 af 27.. juni 2000 er ophævert pr. 31. december 2006. Gældende bekendtgørelse er nr. 1309 af 18.
december 2012.

