Affaldsdeklaration

Vers. 8 (10.05.19)

Grundlæggende karakterisering og beskrivelse af affaldet
For aflevering af affald til deponering hos Vesthimmerlands Deponi
v/Vesthimmerlands Forsyning, Stengårdsvej 33, 9670 Løgstør.
Forbeholdt Vesthimmerlands Forsyning
Dato godkendt + init.
EAK kode:

Andet vedr. godkendelse:

Varenr.:

Ca. antal /år (Ensartede læs):

Slut dato løbende deklaration:

Løbe nr.:

Deklarations nr.:

Veje dato:

Init. Deponiet:

Faktura til:
1
2
Init. Indvejning

3

Veje nr.:

1) Kilde og oprindelse Hvor er affaldet dannet/lavet?
Firma/navn:
CVR.nr.:
Adresse:

P-nr.:

Postnr. og by:

Tlf.nr.:

Kontaktperson:

Mailadr.:

2) Affaldsansvarlig Hvem producerer og håndterer affaldet?
Firma/navn:
CVR.nr.:
Adresse:

P-nr.:

Postnr. og by:

Tlf.nr.:

Kontaktperson:

Mailadr.:

Anmeldelses dato:

3) Transportør
Firma/navn:

CVR.nr.:

Adresse:

P-nr.:

Postnr. og by:

Tlf.nr.:

Kontaktperson:

Mailadr.:
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4) Beskrivelse af affaldet Angiv og beskriv i hvilken proces affaldet produceres (parentes angiver
branchekoder)
Landbrug, skovbrug, fiskeri (2)
Affald fra affaldsbehandlingsanlæg;
Affaldsforbrænding, drikkevand, spildevand og
lign. (19)
Affald fra termiske processer (10)
Kommunalt indsamlet affald. Fx
Genbrugsplads/omlastestation (20)
Byggeri og anlæg inkl. jord (17)
Andet:
Beskriv råmaterialer, produkter og hovedbestanddele:

5) Affaldets hovedtyper Affaldets ensartethed i forhold til en veldefineret affaldsstrøm
A1: Affald der produceres ved den samme proces på det samme anlæg (produktionsanlæg og lign.)
A2: Affald der produceres ved den samme proces på forskellige anlæg (produktionsanlæg og lign.)
A3: Affald fra anlæg der samler eller blander affald; affald fra omlastestationer samt blandede
affaldsstrømme fra renovationsselskaber (fx byggeaffald, skorstensopfej, affald fra genbrugspladser
og lign.)
B: Affald der ikke produceres regelmæssigt (fx projekt specifikt byggeaffald)
Jord (kun efter anvisning fra kommunen)
6a) EAK kode

6b) Kan affaldet eller dele heraf genanvendes eller nyttiggøres
Ja, Hvilket
Nej

7) Forbehandling (sæt kryds)
Affaldet er sorteret

(sæt kryds)

Anden forbehandling – hvilken:
Affaldsproducenten har ikke haft mulighed for at sortere affaldet og accepterer
et sorteringsgebyr fra Vesthimmerlands Forsyning (spring over pkt.9 og 10)
8) Affaldets lugt, farve og fysisk form (sæt kryds)
Affaldets konsistens (Fast = Tørstof over 20 %)
Er affaldet stærkt lugtende?
Er affaldet støvende? (SKAL vandes, emballeres eller
lign.)
Affaldet reagerer med vand? (gasudvikling mv.)
Beskriv affaldets farve

(sæt kryds)

Fast
Ja

Flydende
Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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9) Affaldsklasser Affaldet skal opdeles og deponeres i 4 forskellige celler på Vesthimmerlands Deponi.
(Sæt kryds)
1 Inert: Uopløseligt affald som ikke reagerer med Som fx:
eller har negativ indflydelse på andre
Som udgangspunkt kun affald med analyse.
materialer.
Inert affald fra fx jern- og stål industri
TOC under 30 g/kg
2 Mineralsk: Affald af mineralsk oprindelse og
Som fx:
som kun i begrænset omfang kan opløses.
Mursten, beton, keramik, isolering og lign.
Kulbrinter mindre end 150 mg/kg TS og TOC
Bundaske fra forbrænding og affald fra jernunder 50 g/kg
og stål industri med dok./analyse
3 Asbest/eternit (kun emballeret) Affaldet skal
overholde kravet til mineralsk deponi
4 PCB: Affald som overholder krav til mineralsk
Som fx:
deponi men indeholdende PCB
Klinker, beton og lign. bygningsaffald
indeholdende PCB
* Blandet deponi : Affald som ikke er af mineralsk Som fx:
oprindelse og/eller hvor TOC er over 50 g/kg
Rester fra sorteret bygningsaffald, affald fra en
og/eller kulbrinter er over 150 mg/kg TS
brand, affald fra sandfang, slibestøv fra
malede/behandlede vægge
*Blandet deponi – modtages til omlastning (støvende skal være emballeret).
10) Analyser som dokumenterer affaldsklassen Der er vedlagt analyser
Ja Der er vedlagt overskuelig beskrivelse af analyseresultater, som viser at affaldet overholder
kravene til deponi som angivet i Bek. 1049
Nej (Begrund hvorfor testning/analyser ikke er nødvendigt, se fx Bek. 1049, bilag 3, afsnit 2.3)

11) Analyse vedr. PCB og bly Udfyldes kun for affald med PCB/Bly. Udsnit af specifik analyse skal vedlægges.
Er der vedlagt anmeldelse eller en
(sæt kryds)
anvisning fra kommunen?
Indeholder affaldet mellem 40 og 2500 mg Angiv prøvenr. her
bly pr. kg.
Analyse SKAL vedlægges
Indeholder affaldet mellem 0,1 og 50 mg
Angiv prøvenr. her
PCB pr. kg
Analyse SKAL vedlægges
12) Indeholder læsset affald, som er omfattet forbud mod deponering?
Hvis ja, hvad?

Nej (sæt kryds)

13) Løbende deklaration Kun for en helt ensartet affaldstype og –klasse fra samme adresse
Kun dette læs
(sæt kryds)
Flere løbende læs
(ensartet produktionsaffald eller ensartet bygningsaffald fx asbest)

Antal læs/år
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14) Skal der træffes sikkerhedsforanstaltninger ved modtagelse af affaldet på deponiet?
Hvis ja, hvad?
Nej (sæt kryds)

15) Øvrige relevante oplysninger
Hvis ja, hvad?

Nej (sæt kryds)

16) Hvem skal modtage faktura? Under forbehold for administrationens kreditvurdering (sæt kryds)
1 Adressen hvor affaldet er produceret
2 Affaldsansvarlig (hvem håndterer affaldet)
3 Transportør
17) Underskrift, affaldsansvarlig
Underskrift og dato:

Evt. stempel

Sendes til: deklaration@vhforsyning.dk
Kun korrekt udfyldt deklaration inkl. analyser behandles.
Vesthimmerlands Forsyning behandler en korrekt udfyldt deklaration inden for 7 dage. Der sendes svar retur
på mail, når deklaration er behandlet.
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