Sendes til:

Randers Kommune
Teknisk forvaltning
Laksetorvet
8900 Randers

Virksomhedens navn og adresse:

Anmeldelse af farligt affald.
Ansøgning om fritagelse for den
kommunale indsamlingsordning.

Telefonnummer:

Kontaktperson i virksomheden:

Anmeldelse af farligt affald.
Erhvervsvirksomheder og offentlige/private institution, der frembringer farligt affald (olie- og
kemikalieaffald), skal anmelde affaldet til kommunalbestyrelsen. Anmeldelse kan ske ved at
udfylde og returnere dette skema til Randers
Kommune.
Såfremt der sker væsentlige ændringer i affaldets
mængder, sammensætning eller egenskaber, skal
Randers Kommune straks underrettes.
Den kommunale indsamlingsordning.
Randers Kommune har etableret en indsamlingsordning for farligt affald. Indsamlingsordningen
forestås af de modtageanlæg, som Randers
Kommune har indgået et samarbejde med.
Modtageanlægene
fremgår
af
Randers
Kommunes regulativ for bortskaffelse af
erhvervsaffald. Virksomheder og borgere er
forpligtede til at benytte den kommunale
indsamlingsordning.
Indsamlingsordningen er beskrevet i Randers
Kommunes regulativ for bortskaffelse af
erhvervsaffald. Regulativet fås hos teknisk
forvaltning eller ses på kommunens hjemmeside.
Fritagelse for den kommunale indsamlingsordning.
Virksomheder og offentlige/private institutioner
kan opnå fritagelse for pligten til at benytte den
kommunale indsamlingsordning. Ansøgning kan
ske ved at udfylde og returnere dette skema til
Randers Kommune. En fritagelse kan højst
meddeles for 4 år ad gangen.

Yderligere oplysninger.
Såfremt der er spørgsmål til, hvorledes anmeldelsesskemaet udfyldes eller til håndtering af
farligt affald generelt, kan Randers Kommune,
teknisk forvaltning kontaktes på tlf. 89 15 15 15.
De nærmere regler vedr. anmeldelse af farligt
affald og ansøgning om fritagelse for benyttelsespligten findes i Miljø- og Energiministeriets
bekendtgørelse om affald (bek. nr. 619 af 27. juni
2000).

ο
ο
ο
ο
ο

ο
ο
ο
ο
ο

r

s

t

u

v

2

1

EAK-kode for affaldstypen kan findes i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om affald, bilag 2.
Teknisk forvaltning er gerne behjælpelig vedrørende EAK-koder.
Ansøger om fritagelse for pligten til at benytte den kommunale indsamlingsordning for farligt affald.
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