KONTRAKT – Ikke-midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelses operationer
(Punkterne 11-14 behøves ikke nødvendigvis at være en del af kontrakten, men kan præsenteres på en anderledes måde)

Indgået i henhold til Forordning nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald.
1. Notifikation nr.: __________________________________________
2. Eksportør/Anmelder: _____________________________________ (navn)
3. Producent(er) af affald: ___________________________________ (navn)
4. Importør/Modtager af affaldet: _____________________________ (navn)
5. Behandlingsanlæg: _______________________________________ (virksomhedsnavn)
6. Navn og detaljeret beskrivelse af affaldet:
___________________________________________________________________________

7. Mængde affald: ______________________________ (ton)
8. _____________________________________________ (behandlingsanlæg) forpligter sig i medfør af
artikel 5, stk. 3, litra c) og artikel 16, litra e) til at forelægge anmelderen og de berørte kompetente
myndigheder et bevis for, at den ikke midlertidige nyttiggørelse eller bortskaffelse af affaldet er
tilendebragt i overensstemmelse med anmeldelsen og de i denne omhandlende betingelser samt med
kravene i forordningen. Dokumentationen skal forelægges hurtigst muligt, men senest 30 dage efter
den ikke midlertidige nyttiggørelse eller bortskaffelses afslutning og senest et kalenderår eller
eventuelt en kortere periode i henhold til artikel 9, stk. 7, efter modtagelsen af affaldet.
Underskrift vedrørende pkt. 1-8
__________________________
(Behandlingsanlægget)
9. Eksportør/Anmelder: ______________________________________ forpligter sig i medfør af artikel 5,
stk. 3, litra a) til at tage affaldet tilbage, hvis overførslen eller nyttiggørelsen eller bortskaffelsen ikke
gennemføres som planlagt, eller hvis den er gennemført som en ulovlig overførsel i henhold til
forordningens artikel 22 og 24, stk. 2.
10. Importør/Modtager: ______________________________________ forpligter sig i medfør af
forordningens artikel 5, stk. 3, litra b) til at nyttiggøre eller bortskaffe affaldet, hvis der er
gennemført en ulovlig overførsel i henhold til artikel 24, stk. 3.
11. Mængde affald der nyttiggøres udgør __________________ ton. Mængde affald der ikke nyttiggøres
udgør _________________ ton.

12. Det affald, der ikke kan nyttiggøres, bortskaffes ved (behandlingsproces):
________________________________________________________________________________
13. Omkostningerne til nyttiggørelse: _______________ DKK og omkostningerne til bortskaffelsen af
restaffaldet: _______________ DKK
14. Den anslåede værdi af det nyttiggjorte materiale er: _______________ DKK
15. Kontrakten er gældende indtil der er udstedt en attest i henhold til artikel 16, litra e).

Underskrift vedr. pkt. 1-15

Underskrift vedr. pkt. 1-15

_______________________

_______________________

(Eksportør/Anmelder)

(Importør/Modtager)

