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Baggrund:
Farligt affald og råvarer skal opbevares forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,
vandløb og spildevand.
Forskriften omfatter alle typer af råvarer og færdigvarer samt affald, der er klassificeret som
farligt efter bilag 3 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006.
Emballagen fra rå- og færdigvarer skal dog være brudt, før produkterne er omfattet. Produkter
og affald, hvorfra olie og kemikalier kan flyde ud, f.eks. brugte oliefiltre og akkumulatorer, er
ligeledes omfattet af forskriften.
Tårnby Kommune varetager tilsynsforpligtigelsen med denne forskrift for Dragør Kommune.

Lovgrundlag
Forskriften er udarbejdet i henhold til § 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14.
december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Korrekt opbevaring
Affaldet skal opbevares i hensigtsmæssige tætte beholdere,
som er eget til formålet; dunke, ståltromler, spændelågsfade, miljøcontainere, tanke, palletanke, o. lign.

Indendørs opbevaring:
Ved indendørs opbevaring skal gulvet være tæt. Det farlige
affald eller råvarer må ikke kunne komme i kloakken. Står
oplaget i nærheden af et kloakafløb eller en udvendig port,
skal oplaget enten flyttes eller forsynes med
kant/spildbakke. Alternativt kan et ikke anvendt gulvafløb
støbes til, og døre og porte kan forsynes med en opkant, så
spild kan tilbageholdes.
Anvendes kant/spildbakke, skal området indrettes, så indholdet fra den største beholder kan
tilbageholdes.

Udendørs opbevaring
Ved udendørs opbevaring skal oplagspladsen være overdækket og i øvrigt sikret mod regn- og
smeltevand. Belægningen under oplagspladsen skal være tæt, f.eks. bestå af beton. I den
sammenhæng betragtes asfalt ikke som tæt belægning.
Oplagspladsen skal indrettes, så indholdet fra den største beholder, der er opstillet på pladsen,
kan tilbageholdes ved spild eller uheld.
En oplagsplads kan sikres på følgende måder:
• Tæt befæstet areal med en opkant, der afgrænser yderkanten af pladsen
• Tæt spildbakke i et holdbart materiale
• Opsamlingsbeholder i et holdbart materiale under stabil rist
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Ovennævnte gælder også ved benyttelse af specialcontainere og skure til opbevaring.
Dragør Kommune anbefaler, at beholderne bliver hævet,
så spild eller utætheder hurtigt opdages.

Opbevaring i tanke

Overjordiske tanke skal være godkendt til formålet. Ved indendørs opbevaring skal overjordiske tanke placeres på tæt gulv – f.eks. betongulv. Tanken skal være hævet fra gulvet, så
eventuelle utætheder opdages.

Udendørs opbevaring
Ved udendørs opbevaring skal belægningen under en overjordisk tank være tæt – f.eks. betonbelægning. I den sammenhæng betragtes asfalt ikke som en tæt belægning. Tanken skal
stilles på ben, så den ikke berører jorden.
Opbevaring af olieprodukter(gælder ikke farligt affald) i enten overjordiske eller nedgravede
tanke skal inden etableringen anmeldes til Tårnby Kommune. Der gælder særskilte regler for
tanke, der anvendes i forbindelse med en påfyldningsplads.

Nedgravede tanke
Hvis kemikalier eller affaldsprodukter, herunder spildolie eller brugte køle- og smøremidler,
ønskes opbevaret i nedgravede tanke, skal tilladelse søges hos Tårnby Kommune.

Midlertidigt oplag
På byggepladser og ved forskellige arrangementer kan der være behov for et midlertidigt oplag
af flydende farligt affald og flydende råvarer.
Mindre oplag af tromler og dunke skal stilles på spildbakke. Oplaget skal være aflåst, således
at uvedkommende ikke kan forårsage forurening. Et midlertidigt oplag i tanke skal placeres på
et areal med tæt underlag.

Brand og risikoforhold

Der gælder en række regler for anmeldelse af oplag og anlæg med brandfarlige væsker og
kemikalier. Yderligere oplysninger fås i vejledningen ”Placering, indretning og benyttelse af
brandfarlige virksomheder og oplag” fra Beredskabsstyrelsen.

Giftige kemikalier
Giftige kemikalier skal opbevares i den oprindelige emballage under lås, utilgængeligt for børn.
Giftige kemikalier må ikke opbevares sammen med levnedsmidler, lægemidler eller lignende.
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Akut forurening
Opstår akut forurening, spild på jord eller udledning til kloak, skal alarmcentralen kontaktes på
telefon 112. Den der forårsager forureningen er ansvarlig for, at anmelde forureningen til
Tårnby Kommune.

Gyldighedsområde
Forskriften gælder for alle virksomheder og institutioner i Dragør Kommune. Virksomheder,
der er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse eller andre bestemmelser på området, er ikke
omfattet.

Overtrædelse

Overtrædelse af opbevaringsreglerne i denne forskrift straffes med bøde

Klageret
Afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed

Dispensation
Hvis særlige forhold taler herfor, kan Tårnby Kommune dispensere fra opbevaringsreglerne.
Virksomheden kan ansøge Tårnby Kommune om dispensation.
Forskriftens regler er ikke til hinder for, at Tårnby Kommune efter Bekendtgørelse om Lov om
Miljøbeskyttelse kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Ikrafttrædelse
Forskriften er vedtaget den 31.01.2008 og træder i kraft den 01.02.2008. Samtidig med
ikrafttrædelse af denne forskrift ophævet Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i
Dragør Kommune vedtaget den 11. januar 1994 af Dragør Kommunes Driftsudvalg.

Mere information
Virksomheder, landbrug, gartnerier, institutioner m.v., hvor der forekommer farligt affald, skal
anmelde det til Tårnby Kommune. Skema til anmeldelse af farligt affald kan fås ved henvendelse til Tårnby Kommune.
Som hovedregel skal alt farligt affald afleveres til:
I/S SMOKA
U-vej 7
Prøvestenen
2400 København S
Telefon 3322 3237
www.smoka.dk
Har du spørgsmål til reglerne for håndtering af erhvervsaffald, eller har du problemer med at
bortskaffe virksomhedens affald, så kontakt venligst:
Tårnby Kommune
Teknisk Forvaltning
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon 3247 1505.
www.taarnby.dk

4

