Affaldsdeklaration
For brændbart affald indeholdende PCB/bly til aflevering:
Aars Fjernvarme A.m.b.a., Dybvad Møllevej 1, 9600 Aars
opdateret 04.10.16

Denne deklaration anvendes, når der ønskes kvittering fra korrekt håndtering af brændbart affald med
indhold af PCB under 50 mg/kg, og/eller bly under 2500 mg/kg.
Affaldet SKAL være anmeldt til kommunen, og det er derfor ikke nødvendigt at vedlægge yderligere analyser
til denne deklaration.
Hvis det ønskes: Når affaldet er afleveret og Renovest A/S har udfyldt vores del af deklarationen, vil vi på
opfordring scanne og sende den retur på mail til affaldsansvarlig. Ved flere løbende læs, er det
affaldsansvarlig som giver besked til Renovest, når leverancen er afsluttet. Sammen med vejeseddel sendes
dette som dokumentation for korrekt bortskaffelse

Forbeholdt Renovest A/S
Dato godkendt + init.

Varenr.:

Deklarations nr.

Dato vejet:

Vejenr.:

Init. Indvejning

Opfølgning:

1)Kilde og oprindelse Hvor er affaldet dannet/lavet
Firma/navn:

CVR.nr.:

Adresse:

P-nr.:

Postnr. og by:

Tlf.nr.:

Kontaktperson:

Mailadr.:

2)Affaldsansvarlig Hvem producerer og håndterer affaldet?
Firma/navn:

CVR.nr.:

Adresse:

P-nr.:

Postnr. og by:

Tlf.nr.:

Kontaktperson:

Mailadr.:

3)Transportør
Firma/navn:

CVR.nr.:

Adresse:

P-nr.:

Postnr. og by:

Tlf.nr.:

Kontaktperson:

Mailadr.:

Renovest A/S, Stengårdsvej 33, 9670 Løgstør, Telefon 98 68 32 00
CVR-nr. 32276588, info@renovest.dk, www.renovest.dk

PCB og bly
Affaldet er anmeldt til Vesthimmerlands Kommune

(sæt kryds)

Affaldet indeholder 40<bly<2500 mg/kg

(Angiv prøve nr.)

Affaldet indeholder 0,1<PCB<50 mg/kg

(Angiv prøve nr.)

Pas på dig selv - og alle os andre
PCB hører til en af de 12 farligste miljøgifte i verden og vi er ALLE udsat for påvirkning af PCB i højere eller mindre grad.
PCB optages primært af os mennesker via fødevarer, idet PCB lejres i fedtvæv og opkoncentreres i fødekæden. Desuden findes PCB i
luften omkring os og optages gennem huden ved berøring.
Ved berøring vil selv små gentagne påvirkninger af PCB medføre ophobning i kroppen, og sammen med bidraget fra fødevarer og
indånding kan dette medføre risiko for sundhedsskadelige effekter. Find information om forsvarlig arbejde med PCB på
Arbejdstilsynets hjemmeside.

Indeholder læsset affald som er omfattet af forbud mod forbrænding?
Hvis ja, hvad?

Nej (sæt kryds)

Antal læs
Kun denne leverance

(ca. ton)

Flere læs fra samme projekt

(ca.ton og læs)

Ca.

ton

Ca.

læs

Hvem skal modtage faktura? Under forbehold for administrationens kreditvurdering (sæt kryds)
1) Adressen hvor affaldet er produceret
2)

Affaldsansvarlig (hvem håndterer affaldet)

3)

Transportør

Underskrift, affaldsansvarlig
Underskrift og dato:

Evt. stempel

Sendes til: info@renovest.dk.
Når behandlingen af fremsendte deklaration er færdig, modtager afsender en accept/kvittering på
mail, og kan herefter aflevere affaldet på Aars Fjernvarme.

Renovest A/S, Stengårdsvej 33, 9670 Løgstør, Telefon 98 68 32 00
CVR-nr. 32276588, info@renovest.dk, www.renovest.dk

