Roskilde Kommune

Anmeldeskema for farligt bygge- og
anlægsaffald fra nybyggeri
Anvendes af professionelle bygherrer og virksomheder

Skemaet skal anvendes ved:
Skemaet skal anvendes til anmeldelse af farligt affald, der fremkommer ved nybyggeri. Affaldet kan f.eks. være lim- og malingsrester samt
opløsningsmidler.
Farligt affald, der fremkommer ved renovering og nedrivning af bygninger og anlæg skal anmeldes til kommunen ved brug af et særligt skema:
Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, som findes på www.roskilde.dk/byggeaffald.
Farligt affald, der fremkommer fra faste arbejdspladser på f.eks. værksteder og produktionsvirksomheder i bygge- og anlægsbranchen, f.eks.
rester af maling, lim, opløsningsmidler m.m. skal anmeldes ved brug af skemaet: Anmeldelse af farligt affald. Skemaet findes på
www.roskilde.dk.

Anmeld senest 2 uger før arbejdet påbegyndes
Virksomheder, der i Roskilde Kommune i forbindelse med nybyggeri frembringer bygge- og anlægsaffald, der er farligt affald, skal anmelde
dette til kommunen senest 2 uger før arbejdet påbegyndes.
Virksomheden Anmelderen skal opbevare en kopi af anmeldelsen.

Det udfyldte skema skal sendes til:
Roskilde Kommune
Affald og genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Tlf. nr.: 46 31 30 00
E-mail: byggeaffald@roskilde.dk

Anmelderen skal bekræfte rigtigheden af de afgivne oplysninger:
Bygherren bekræfter hermed rigtigheden af de i denne anmeldelse angivne oplysninger.
Dato:

Underskrift:

Navn:

*Anmelder er den virksomhed, som frembringer det farlige bygge- og anlægsaffald. Anmeldelse kan, på vegne af virksomheden, foretages af den entreprenør
eller håndværker, der håndterer affaldet som led i en entreprise.

Se vejledningen på sidste side.
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Farligt bygge- og anlægsaffald

Udfyldes af professionelle bygherrer og virksomheder

Udfyldes ved nybyggerier uanset det areal arbejdet vedrører og den affaldsmængde, der fremkommer
Der er i skemaet anført eksempler på farligt bygge- og anlægsaffald. Flere affaldstyper kan indføjes nederst i skemaet.
Affaldstyper, der forventes at fremkomme EAK- Mængde Enhed
Emballering
Sammensætning. Egenskaber,
ved arbejdet
kode
(Mængden ( f.eks. tromle, Her oplyses
der gør
skal angives dunk, tank,
indholdsstoffer, affaldet
i kg, liter,
container
evt.
farligt
ton eller
m.v.)
koncentration og
kubikmeter)
om affaldet er
flydende eller fast
Blandinger eller separerede fraktioner af beton,
mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer

17 01 06

Eksempler:

Emaljeret keramik

Emaljerede tagsten

Emaljerede mursten

Emaljerede fliser

Emaljeret Sanitetsudstyr
Beskriv affaldet og de farlige stoffer:

Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser
indeholdende farlige stoffer

20 01 27

Beskriv affaldet:

Metalaffald forurenet med farlige stoffer

17 04 09

Eksempler:

Emballager, der indeholder eller har indeholdt
farlige stoffer

Malede emner, f.eks. emner malet med blyholdig
maling
Beskriv affaldet og de farlige stoffer:

Jord og sten indeholdende farlige stoffer

17 05 03

Beskriv de farlige stoffer;

Klapmateriale indeholdende farlige stoffer
Beskriv de farlige stoffer:

17 05 05

Ballast fra banespor indeholdende farlige stoffer
Eksempel:

Olie

17 05 07

Beskriv de farlige stoffer:
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Isolationsmateriale bestående af eller indeholdende
farlige stoffer
(
Eksempler:

Opskumningsmidler (Chlorfluorcarboner)

Flammehæmmere

17 06 03

Beskriv affaldet:

Andet
Beskriv affaldet:
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Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald fra virksomheder
Vejledning
Reglerne
Reglerne for anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, der er farligt affald er fastsat i:
Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af den 18. december 2012 med eventuelle senere ændringer (affaldsbekendtgørelsen).

Anvendes ved nybyggeri
Anmeldeskemaet skal anvendes, når byggearbejdet vedrører nybyggeri.
Hvis byggearbejdet vedrører nedrivning eller renovering, skal skemaet: Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, som findes
på www.roskilde.dk/byggeaffald, anvendes.
Bygge- og anlægsaffald, der er farligt affald
Bygge- og anlægsaffald, der er farligt affald, er affald, der indeholder farlige stoffer i så store koncentrationer, at affaldet skal
klassificeres som farligt affald efter affaldsbekendtgørelsens regler.
Eksempler på byggematerialer fra nybyggeri, der kan indeholde farlige stoffer i så stor koncentration, at affaldet skal
klassificeres som farligt affald:
Ved nybyggeri vil det farlige affald oftest bestå af:




Nogle Malingstyper
Nogle limtyper
Opløsningsmidler

Ved nedrivninger og renoveringer, kan det farlige affald bestå af:
Imprægneret træ
Bygningsfuger med PCB
Termoruder med PCB
Bygningsdele (f.eks. karme og beton) forurenet med PCB
Olieholdig beton og murværk
Tjæreholdige materialer
Sodholdige materialer
Asbestholdige isoleringsmaterialer
Asbestholdige byggematerialer
(Anmeldelse af affald fra nedrivninger og renoveringer skal ske ved brug af et særligt skema, se ovenfor.)
Det farlige affald skal altid holdes adskilt fra det ikke-farlige affald, og affaldet skal håndteres og bortskaffes i
overensstemmelse med de gældende regler. Bortskaffelse af ikke-genanvendeligt farligt affald er omfattet af Roskilde
Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Roskilde Kommune anviser affaldet til behandling og bortskaffelse. Mindre mængder af
farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres genbrugspladserne.
Omfattet af anmeldepligten
Alt bygge- og anlægsaffald, der er farligt affald, skal anmeldes til Roskilde Kommune.
Anmelderen
Anmelderen er den virksomhed, eller bygherre, der frembringer affaldet. Anmeldelse kan på vegne af virksomheden foretages
af den entreprenør eller håndværker, der håndterer affaldet som led i en entreprise.

Yderligere oplysninger kan fås hos Affald og genbrug, 46 31 30 00
E-mail: byggeaffald@Roskilde.dk
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