Deklaration/kvittering for aflevering af farligt affald
Farligt affald fra virksomheder kan afleveres på Aabybro Genbrugsplads

Teknik og Forsyning
Toftevej 43, 9440 Aabybro
Tlf. 7257 7777
affald@jammerbugt.dk
www.jammerbugt.dk/erhvervsaffald

Huskeliste til aflevering af farligt affald
 Virksomhedens CVR.nr. og P-nummer skal oplyses
 Virksomheden må højst aflevere 200 kg farligt affald om året – og kun virksomhedens eget affald.
 Det farlige affald skal være emballeret forsvarligt – helst i original emballage,
og kun i emballage, du selv kan håndtere under afleveringen.
 Emballagen skal være mærket med affaldstype – f.eks. ”spildolie” eller ”bremsevæske”.
 Køretøjer må have en totalvægt på max 3.500 plus trailer.
 Aflevering af farligt affald på genbruspladserne betaler du via det faste erhvervsaffaldsgebyr.
Farligt affald – afleverede mængder
Angiv omtrentlig mængde for hver afleveret affaldstype i tabellen herunder
EAK-kode
200133
160601
160113
090104
090101
080409
200121
080111
160107
130208
150111

Affaldstype
Batterier
Bilbatterier
Bremsevæske
Fixér
Fremkalder
Fugemasse
Lysstofrør
Malingsrester
Oliefiltre
Spildolie
Spraydåser

Omtrentlig mængde i kg

Affaldsproducent:

______________________________________

CVR.nr./P-nr.

______________________________________

Adresse:

______________________________________

Dato: _______

Underskrift: ____________________________

Kvittering for aflevering: ______________________________________
Jammerbugt Kommune beholder en kopi af kvitteringen til kontrol af virksomhedens
afleverede mængder.
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