VESTFORBRÆNDING
NORDFORBRÆNDING
ARC
INDHOLDSDEKLARATION FOR SMÅT FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD
AFFALDSPRODUCENT (Kunde/debitor/indsamler)
Undertegnede erklærer herved, at affaldsleverancen er i overensstemmelse med forbrændingsanlæggets
modtageregler for forbrændingsegnet affald. (se side 2)

P-nr.

Alternativt navn, adresse og matrikelnr.

CVR nr.

Underskrift,
Affaldsproducent

Firmastempel
inkl. adresse og tlf. nr.

Indholdsdeklaration gælder affaldsleverance fra

kommune

AFFALDSTRANSPORTØR/INDSAMLER

Undertegnede er bekendt med det nye affaldsdatasystem (mere info www.mst.dk)
Indsamler

Transportør

P-nr.

(Hvis du er transportør, SKAL oplysninger

Alternativt adresse og matrikelnr.

om affaldsproducent ovenfor udfyldes)

Undertegnede er bekendt med forbrændingsanlæggets modtageregler for forbr.egnet affald (se side 2).
Jeg erklærer herved, at containeren ikke er tilført affald efter frakørsel fra ovennævnte firma/institution.
Dato:

Kunde/debitornr.

Underskrift,
Transportør

Firmastempel
inkl. adresse og tlf. nr.

OBS! INDHOLDSDEKLARATIONEN SKAL AFLEVERES TIL PERSONALET I INDVEJNINGEN INDEN AFLÆSNING

AFFALDSTYPE
Husholdningsaffald:

Forbrændingsegnet

Dagrenovation

Erhvervsaffald:

Forbrændingsegnet

Dagrenovationslignende

EAK Kode:

(Kendes denne ikke, så få hjælp af vejeboden)

ANLÆGGETS KONTROL:
Affaldet er i overensstemmelse med indholdsdeklarationen
Affaldet er ikke i overensstemmelse med indholdsdeklarationen
Vognoplysninger:
Container nr.

Reg. nr.

Komprimatorvogn

Dato
I/S
I/S
I/S
I/S

Ladvogn

Håndaflæsser/andet

Underskrift

ARC, Kraftværksvej 31, 2300 København S
Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm
Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
Vestforbrænding, Strandvangen 15, 3600 Frederikssund

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

32
45
44
44

68
16
85
85

93
05
70
70

00
00
00
00

SE NÆSTE SIDE

VESTFORBRÆNDING
NORDFORBRÆNDING
ARC
MODTAGEREGLER FOR SMÅT FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD
(De fælles modtageregler for forbrændingsegnet affald
kan ses på www.a-r-c.dk, www.nordf.dk og www.vestfor.dk)

1.

Følgende regler omfatter modtagelse af småt forbrændingsegnet affald produceret inden for ARC,
Nordforbrændings og Vestforbrændings oplande. Affaldsselskabernes oplande udgøres for
hvert enkelt selskab af de tilsluttede kommuner - dels interessentkommuner og dels kommuner, der har
fast samarbejdsaftale med det enkelte affaldsselskab.
Affald modtages fra det opland, hvor det er produceret. I det enkelte opland, er det enten kommunen eller
det pågældende affaldsselskab, der anviser de anlæg, hvor affaldet modtages.

2.

Småt forbrændingsegnet affald er fast affald fra kommunale storskraldsordninger og erhvervsvirksomheder,
hvor ingen genstand er større end 100 x 50 x 50 cm og ingen kompakte dele større end 100 x 30 x 30 cm.
Forbrændingsegnet affald i endeløse baner skal klippes op til maksimal længde på 8 m.

3.

Affaldet må f.eks. Ikke indeholde:
A1: Uønsket i småt forbrændingsegnet affald, herunder dagrenovation - Emner større end 100 x 100 x 50
cm, lange emner over 100 cm og kompakte emner større end 100 x 30 x 30.
A2: Uønsket i stort forbrændingsegnet affald - Emner større end 100 cm samt letfordærveligt affald.
A3: Uønsket i både småt og stort forbrændingsegnet affald - Endeløse baner, fangstnet, flydende affald,
stærkt støvende affald, ensartede produktionsaffald og springmadrasser.
B: Farligt affald - olie- og kemikalieaffald, kviksølv, lysstofrør og lavenergipærer, batterier, akkumulatorer,
klinisk risikoaffald, vævsaffald, mineraluldsaffald, asbestaffald, imprægneret træ, PVC plast, sprængfarligt
affald, PCB, blyholdigt affald samt kreosotbehandlet træ.
C: Affald uden positiv brændværdi eller affald der skal genanvendes, jern og metal, jernbånd, let smeltelige
metaller, kabler, elektronikskrot, "tung" byggeaffald, have- og parkaffald, papir til genanvendelse, pap til
genanvendelse, plast, og plastfolier, PVC, glas og dæk fra motorkøretøjer samt gips.
Fortroligt affald (vareprøver, toldvarer) kan afleveres efter aftale.

4.

Det enkelte anlæg kan indføre indholdsdeklaration og containermærkning. Er dette indført, gælder følgende:
Ved aflevering af storskrald eller erhvervsaffald skal der afleveres deklaration for hvert læs, hvor det er angivet hvilken type, der er tale om. Deklarationen afleveres til personalet i vejeboden.

5.

For småt forbrændingsegnet affald kan der ansøges om containersymbol. Ansøgningen afleveres ved aflæsning sammen med en udfyldt indholdsdeklaration. Ved fremtidig aflæsning af containere med container
symbol skal indholdsdeklaration ikke udfyldes. Ansøgning om containersymbol kræver fast opstillingsadresse
for containere eller fast ruteindsamling. Ændringer skal oplyses til vejeboden. Konstaterer personalet på modtageanlæggene, at containere med symbol ikke overholder modtagereglerne, kan symbolet inddrages.

6.

Oplyser en transportør inden aflæsning til vejeboden, at et læs indeholder affald, der strider mod definitionen
på forbrændingsegnet affald, vil personalet afgøre, om affaldet kan aflæsses. For modtagelse af det pågældende læs kan der påregnes sanktioner i form af eksempelvis tillægsbetaling.

7.

Konstaterer personalet på modtageanlægget efter aflæsning, at et læs indeholder affald, der strider mod definitionen på forbrændingsegnet affald, uden transportøren har oplyst det, vil personalet afgøre, om affaldet kan
modtages. For det pågældende læs kan der påregnes yderligere sanktioner.

8.

Alle containere skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og på begge sider være forsynet med containernummer, der altid er læsbart for vejeboden.

9.

Alle transportører/chauffører skal være bekendt med modtageanlæggenes sikkerhedsbestemmelser. Disse
kan rekvireres i vejeboden og på www.a-r-c.dk, www.nordf.dk og www.vestfor.dk. Anvisninger fra modtage
anlæggenes personale skal altid efterkommes.

