anmeldelsesskema

for klinisk risikoaffald
– og andet farligt affald fra sundhedssektoren
Skemaet sendes til:

Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø

Anmelder:
Virksomhed:
Adresse:

Herlev Bygade 90, 2730 Herlev
E-mail: tm@herlev.dk

Postnr.:

By:

Tlf.:

CVR-nr.:

Tlf.: 44 52 64 51

E-mail:

Kontaktperson:

Klinisk risikoaffald og farligt affald er omfattet af Herlev Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
Ifølge regulativet har virksomheder i Herlev Kommune pligt til at anmelde arten og mængden til kommunen.
Anmeldelsen skal ske én gang og derefter kun ved væsentlige ændringer i mængde, art, transportør og
modtageanlæg. Kopi af anmeldelsen opbevares på virksomheden og fremvises ved tilsyn.

Skemaet udfyldes og indsendes til Herlev Kommune (de mest benyttede koder og typer er udfyldt).
EAK-kode

Type af klinisk risikoaffald / andet farligt affald

18 01 01

Skarpe og spidse genstande (med undtagelse af 18 01 03)

18 01 02

Kropsdele og organer (herunder blodposer og stabiliseret blod) (med undtagelse af 18 01 03)

18 01 03

Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare

18 01 04
		

Mængde kg/l pr. år Modtageranlæg

Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af hensyn til
smittefare (f.eks. forbindinger, gipsbandager, linned, engangsbeklædning, bleer)

18 01 06

Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

18 01 07

Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 01 06

18 01 08

Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler

18 01 09

Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 01 08

18 01 10

Amalgamaffald fra tandpleje

Alt klinisk risikoaffald forbrændes på særlige godkendte anlæg. Herlev Kommune anviser til:
ARC - Kraftværksvej 31 - 2300 København S - Tlf. 32 68 93 00
SWS - Herthadalvej 4A - 4840 Nørre Aslev - Tlf. 54 40 02 12

Andet farligt affald fra sundhedssektoren anvises til: SMOKA, Prøverstenen, U-vej 7, 2300 København S.
Klinisk risikoaffald er også klassificeret som farligt gods, og skal afhentes af en transportør/indsamler, der er
registreret til at køre med farligt gods. Se det nationale affaldsregister: www.affaldsregister.mst.dk
Transportør

Dato

Underskrift

Udskriv

Indsend via email

