Vestforbrænding
INDHOLDSDEKLARATION FOR ”lavradioaktivt affald”
OPRINDELSESTED
Indholdsdeklarationen gælder affaldsleverance fra _______________________ kommune

AFFALDSPRODUCENT
Undertegnede erklærer herved, at affaldsleverancen er i overensstemmelse med Vestforbrændings modtageregler for lavradioaktivt affald (se bagsiden) og Vestforbrændings generelle modtageregler i øvrigt.

Kunde/debitornr

dato

underskrift producent

Firmastempel inkl.
adresse og tlf. nr.

AFFALDSTRANSPORTØR
Undertegnede er bekendt med Vestforbrændings modtageregler for lavradioaktivt affald (se bagsiden) og Vestforbrændings generelle modtageregler i øvrigt.
Jeg erklærer herved, at containeren/opsamlingsmateriellet ikke er tilført andet affald efter frakørsel fra ovennævnte firma/institution.

Kunde/debitornr

Obs!

dato

underskrift transportør

Firmastempel inkl.
adresse og tlf. nr.

Indholdsdeklarationen skal afleveres til halpersonalet inden aflæsning

ANLÆGGETS KONTROL
Affaldet er i overensstemmelse med indholdsdeklarationen
Affaldet er ikke i overensstemmelse med indholdsdeklarationen
Bemærkninger om indhold:

Vognoplysninger:
Komprimatorvogn

Dato

Containernr.

Ladvogn

Containertara

Håndaflæsning andet

Underskrift, halpersonale

VEND – SE BAGSIDEN

Modtagelse af lavradioaktivt affald
Affaldstypen er omfattet af bestemmelserne i Sundhedsstyrelsens
bekendtgørelse nr. 954 af 23. oktober 2000
Affaldstype
Ved affaldstypen ”lavradioaktivt affald” forstås affald der kommer fra brug af åbne radioaktive kilder. Affaldsbortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 954 af 23. oktober 2000, bilag 8.
Vestforbrænding modtager kun den del af det lavradioaktive affald, som betegnes fast affald. Flydende affald modtages ikke.
Leveringsvilkår
Der modtages kun rene læs og kun ved forudgående aftale mindst dagen før.
Affaldet skal være emballeret og mærket jf. bekendtgørelsens forskrifter herom. Til orientering står
der bl.a. i bekendtgørelsen, at:
-

”Alt affald emballeres i solide plastsække eller anden form for tæt solid emballage, som lukkes
forsvarligt”.

Affaldet skal herudover overholde Vestforbrændings generelle modtageregler.
Chauffør skal ved tilkørsel til Vestforbrænding aflevere udfyldt indholdsdeklaration for ”lavradioaktivt affald” til modtagehallens personale.
Affaldet aflæsses direkte i silo. Kran indfyrer umiddelbart herefter affaldet i ovn, så der sikres en
hurtig bortskaffelse.
Ud over ovenstående leveringsvilkår gælder det, at Vestforbrændings sikkerhedsregler og generelle modtageregler skal overholdes.
Til orientering er kravene til de radioaktive kilder gengivet i nedenstående tabel. Der tages forbehold for fejlagtige oplysninger, idet der til stadighed henvises til bekendtgørelsen herom.
Krav til lavradioaktivt affald ved modtagelse på I/S Vestforbrænding
Affald
Beskrivelse
Lukkede
radioaktive kilder

Aktivitetsgrænse
0,1 MBq=100.000 Bq (pr. kg.)

-

Fast
affald

inaktivt Tom emballage,
laboratorieudstyr,
handsker m.v.

0,01 MBq=10.000 Bq (pr. kg.)

-

Andet fast af- Herunder biolofald
gisk affald

Radionukleidgruppe (pr. sæk)
1
Afvises
2
5 MBq = 5 mio Bq
3
50 MBq = 50 mio Bq
4 500 MBq = 500 mio Bq

Flydende
fald

Dosishastighed

Dosishastighed =
overfladeaktivitet
på emballage
5 μSv/h

af- Modtages ikke på Vestforbrænding, da dette enten kan hældes i kloak
eller skal behandles på Kommunekemi eller Risø.
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