Anmeldelse af asbestaffald
Enhver borger, virksomhed og offentlig eller privat institution, der frembringer asbestaffald, skal anmelde asbestaffaldet
til kommunen, i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Kommunen skal anvise, hvor asbestaffaldet skal afleveres. Du kan
anmelde dit asbestaffald på dette skema.

Det meddeles, at der på nedenstående ejendom fremkommer asbestholdigt affald
Adresse på ejendommen
Ejers navn og adresse

Ejers telefonnummer

Navn, adresse og kontaktperson på virksomheden, som nedtager asbest

Telefonnummer

Asbesttype
Affaldets art
Støvende asbestbaserede byggematerialer
EAK nr. 17 06 06
Ikke støvende asbestholdigt affald.
EAK nr. 17 06 05

Mængde

Opbevaring og emballering

Isolationsmateriale indeholdende
asbest
EAK nr. 17 06 01
Kort redegørelse for anden forsvarlig bortskaffelse af asbestaffald

CVR-nr.

Ønsket transportør

Underskrift
Dato

Underskrift

Skemaet sendes til
Greve Kommune, Center for Teknik & Miljø,
Rådhusholmen 10, 2670 Greve
natmil@greve.dk,
Telefon 93 97 94 48

Navn

Adresse

Leveringsregler for asbestholdigt affald
Støvende asbestholdigt affald og asbeststøv
EAK nr. 17 06 01 (Isolationsmateriale indeholdende asbest)
EAK nr. 17 06 06 (støvende asbestbaserede byggematerialer)
Eksempler:
• Isolationsmateriale
• Opfej
• Støvsugerposer
• Beskyttelsesdragter
• Andet støvende affald, som fremkommer under arbejdet
• Slam fra højtryksrensning af asbestholdige tage
• Plader og kasser med brud
Denne type affald skal være dobbelt emballeret, det vil sige, at affaldet fx skal pakkes ind i to gennemsigtige plastikposer.
Ikke støvende asbestholdigt affald
EAK nr. 17 06 05 (Asbestbaserede byggematerialer)
Eksempler:
• Eternittagplader – hårde, uden brud
• Vægplader – hårde, uden brud
• Altankasser, uden brud
• Lignende udendørs eternitplader – hårde, uden brud

Generelle regler
Bygningsdele med asbest må ikke genbruge eller genanvendes.
Asbestholdigt byggeaffald skal anmeldes til kommunen 14 dage inden arbejdet er planlagt til at begynde.
Affaldet kan først køres på deponi, når du har modtaget en anvisning fra kommunen.
For alle kategorier af asbestholdigt affald gælder det, at affaldet ikke må blandes med andet affald.
Transportører skal være optaget i affaldsregisteret: https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx

