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af asbestholdigt affald

Sendes til Forbeholdt kommunen

Dato og underskrift
Dato og underskrift

Anmelder
Telefonnummer

Kontaktperson

Adresse

Virksomhedens navn

Arbejdsmiljøorganisationen er underrettet om dette arbejde i henhold til §§ 25 og 26 i bekendtgørelse om asbest

Når affaldet fl yttes, emballeres det således
Affaldsart Emballage

Affaldet

fremkommer asbestholdigt affald

Asbeststøv, stærkt 
støvende asbestholdigt 
affald, fi ltre og lignende

Asbestholdigt affald
der kan støve

Ikke støvende
asbestholdigt affald

Mængde Arbejdet udføres uge Affaldet stammer fra

Det meddeles, at der på ejendommen
Adresse

Matrikelnummer

Tilhørende

Ejerlav
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Kapitel 10. Særlige regler om asbestaffald

§ 36. Asbeststøv samt støvende asbestholdigt affald, fi ltre 
og lignende skal i befugtet tilstand opbevares og bortskaf-
fes i egnet, lukket, tæt emballage, der mærkes med oplys-
ning om, at den indeholder asbest.

Stk. 2. Asbestholdigt affald, der kan støve, som f.eks. blø-
de lofts- og vægplader, skal under opbevaring og transport 
være befugtet og overdækket, så afgivelse af støv til omgi-
velserne hindres.

Stk. 3. Bortskaffelse skal i øvrigt ske efter Miljøministeri-
ets regler, jf. bekendtgørelse om affald og bekendtgørelse 
om deponeringsanlæg.

Uddrag af bekendtgørelse om asbest
(bek. 1792 af 18. december 2015)

Rettigheder og pligter i forbindelse med kommunens behandling af 
personoplysninger

Kommunens registrering og videregivelse af 
oplysninger
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og 
videregiver oplysningerne til andre offentlige myndighe-
der, private virksomheder m.fl ., der har lovmæssigt krav 
på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevarings-
pligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er 
opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har 
kommunen ikke længere adgang til dem.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen 
har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet 
eller slettet.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine 
rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens 
behandling af dine personlige oplysninger.

På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyt-
telsesrådgiverens rolle.
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