Til Affaldstransportører / indsamlere
Dato: 16. marts 2011

Fyraftensmøde:
Silkeborg Genbrug & Affald A/S vil gerne være vært ved et orienterende fyraftensmøde.
Hvornår:
Hvor:
Emne:

Mandag den 4. april kl. 17.00 til 19.00.
Tietgensvej 3, Silkeborg
På mødet vil vi bl.a. give mere information om:
- Procedure ved indvejning på brovægten, før og nu
- Fremtidige procedurer
- Tilmelding til Miljøstyrelsen – Affaldsregister
- Fremtidige afsætningsmuligheder på Affaldscenter Tandskov

Vi vil på mødet være vært til et mindre traktement.
Tilmelding seneste den 30. marts 2011 til uk@silkeborgforsyning.dk

Ny procedure i forbindelse med indvejning af affald på Affaldscenter Tandskov.
Vi har i forbindelse med kravet om indberetning af data om affald, som står i Affaldsbekendtgørelsen,
investeret i et opdateret brovægt-vejesystem på Affaldscenter Tandskov.
I den nye affaldsbekendtgørelse er der bl.a. stillet krav om registrering af affaldsproducenten på Pnummer niveau, hvilket konkret betyder, at der ved aflevering af affald skal oplyses om, hvor det
modtagne affald stammer fra (afhentningsadresse m.m.).
Affaldscenter Tandskov, som modtager affald fra en affaldstransportør, skal indberette til
Affaldsdatasystemet (En national affaldsdatabase). Affaldstransportøren skal til dette formål aflevere
en erklæring fra den affaldsproducerende virksomhed.

Hvad betyder det konkret for mig / min chauffør, som benytter brovægten på Affaldscenter
Tandskov?
Hidtil har du skullet oplyse hvilken affaldsfraktion(vare) du kommer med (eks.: stort brændbart, småt
brændbart, haveaffald til kompost, trærødder, landbrugsplast, autogummi osv. osv..), samt et
producent nr. (02, 05, 08, 11, 13 m.fl.)
Fremover skal du stadig oplyse affaldsfraktionen (Vare), men der er nu krav om flere oplysninger om
affaldsproducenten. Nu er det ikke nok med en gruppe, eks. 05 (Byggeri- og anlægsvirksomhed). Kravet
er nu at få konkrete informationer om affaldsproducenten.
Fra ca. den 15.04.2011(eksakt dato følger) skal du have følgende informationer med om det affald,
du indvejer hos vejeboden Affaldscenter Tandskov:
Hvis affaldsproducenten er et firma:
Firmaets Navn og adresse
Firmaets CVR-nummer
Firma adressens P-nummer

Hvis affaldsproducenten er privat:
Kommune nr. (Silkeborg 740)
CVR 31857791 (Silkeborg Genbrug og Affald)
P nr. 1014964025

Silkeborg Forsyning a/s y Tietgenvej 3 y 8600 Silkeborg y Telefon: 8920 6400 y mail@silkeborgforsyning.dk y www.silkeborgforsyning.dk

Hvordan skaffer jeg så de informationer?
Firma som affaldsproducent:
På hjemmesiden www.cvr.dk kan man søge oplysning om et firma´s CVR nummer og det tilhørende Pnummer.
Benyt følgende link, og indtast ”vejnavn:” og ”postnr/by:” med et efterfølgende tryk på ”Udfør
søgning”: http://www.cvr.dk/Site/Forms/CompanySearch/CompanySearch.aspx
Når søgningen er gennemført, trykker man på ”vis detaljer” og aflæser CVR-nr i rubrikken ”Stamdata”
og aflæse P-nummer i rubrikken ” Øvrige informationer”.
Privat som affaldsproducent:
Alle affaldsfraktioner som kommer fra en privat og bliver indvejet af en transportør på brovægten, skal
registreres med kommunen som producent. EAK bliver den EAK som der default er knyttet til det valgte
varenummer.
Kundeservice:
Vores personale i vejeboden vil om nødvendigt, være behjælpelig med at udfylde data til vores
brovægts-vejesystem.

Fremtid:
På sigt vil det blive muligt at udfylde en deklaration via vores hjemmeside.
Formålet med deklarationen er at optimere ekspeditionstiden. Man udfylder alle nødvendige
informationer, printer den ud, og ved ankomst til vejeboden scannes deklarationen via en
stregkodelæser på standeren. Det vil samtidig sørge for, at Silkeborg Genbrug & Affald A/S i forhold til
miljøstyrelsen overholder kravet om affaldsdata.
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.
Venlig Hilsen
Ulrik Kragelund
Affaldskonsulent - Silkeborg Genbrug og Affald A/S
Direkte telefon: 8920 6437
uk@silkeborgforsyning.dk
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