Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev
Kommune
Forskrift

Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev
Kommune
Formål og administration
§ 1. Formålet med denne forskrift er at sikre forsvarlig opbevaring og håndtering af
farligt affald og kemikalier, så forurening af jord, grundvand, søer, vandløb og det offentlige kloaksystem undgås.
§ 2. Lovgrundlaget for forskriften er Miljøbeskyttelsesloven1 og § 20 stk. 2 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen2.
§ 3. Forskriften administreres af Haderslev Kommune, Teknik & Miljø.
Gyldighedsområde
§ 4. Forskriften gælder for virksomheder i Haderslev Kommune.
§ 5. Undtaget for reglerne er virksomheder, der er omfattet
af reglerne om godkendelse af listevirksomhed eller regler i
branchebekendtgørelser udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.

Virksomheder er undtaget
for reglerne i denne forskrift
hvis de f.eks. er omfattet af
reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsen.

§ 5. Forskriften fastsætter retningslinjer for opbevaring og håndtering af farligt affald
og kemikalier.
Stk. 2. Undtaget er oplag af farligt affald og kemikalier,
der er reguleret af anden lovgivning.
§ 6. Teknik & Miljø afgør i tvivlstilfælde, om en virksomhed
eller et oplag af farligt affald og kemikalier er omfattet af
forskriften.

Oplag der er omfattet af
reglerne i olietankbekendtgørelsen, elektronikaffaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelsen om batterier og
akkumulatorer m.m. er også
undtaget for reglerne i denne forskrift.

Definitioner
(Grus-, SF-sten, flise-, as§ 7. I denne forskrift forstås ved
faltbelægninger eller lignen1. Tæt belægning: Et underlag, der er uigennemtrænde betragtes ikke som en
geligt for de forurenende stoffer, som findes i det
tæt belægning)
produkt eller affald, der håndteres på arealet.
2. Farligt affald: affald der er klassificeret som farligt i henhold til affaldsbekendtgørelsen, f.eks. spildolie, brugte kemikalier, brugte oliefiltre, spåner med kølesmøremidler, tom emballage fra fareklassificerede kemikalier osv.
3. Kemikalier: råvarer, hjælpestoffer og olieprodukter, der ved spild kan medføre
risiko for forurening af jord og grundvand.
1
2

Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse
Bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter
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4. Virksomhed: Enhver fysisk eller privat eller offentlig juridisk person, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR), og som derved har et CVRnummer.
5. Brændstoftank: Tank til flydende brændstoffer som f.eks. benzin, diesel og petroleum.
6. Påfyldnings- og aftapningspladsen: Det areal hvor der sker påfyldning af og aftapning fra brændstoftanken.
Emballering
§ 8. Emballagen skal være tæt, med tætsluttende låg og egnet til formålet.
§ 9. Materialet må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige
eller på anden måde farlige forbindelser med indholdet.
Stk. 2. Ved risiko for udvikling af gas, skal der bruges sikkerhedsventil.
§ 10. Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis påfyldning/tømning kan ske
på forsvarlig måde.
§ 11. Emballagen skal til enhver tid være mærket med deklarationsnummer, affaldsgruppe og faresymbol.
Opbevaring generelt
§ 12. Opbevaring skal ske så spild i forbindelse med uheld, aftapning og omhældning
ikke kan forurene jord, grundvand, søer og vandløb eller ende i kloakken.
§ 13. Opbevaring skal ske så spild/udslip kan holdes indenfor et afgrænset område.
§ 14. Oplaget må ikke medføre risiko for eksplosion eller dannelse af giftige luftarter.
§ 15. Uvedkommende må ikke umiddelbart have adgang til oplaget (f.eks. aflåst).
§ 16. Oplaget skal være sikret mod påkørsel.
§ 17. Flydende affald må ikke opbevares i nedgravede tanke.
Indendørs opbevaring
§ 18. Indendørs opbevaring skal foregå på en af følgende måder:
• I rum med tæt belægning uden afløb til kloak med opkant ved døre og porte.
• Med spildopsamling på spildbakke.
• I skabe med indbygget spildreservoir.
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§ 19. Oplagspladsen, spildbakken m.v. i § 18, skal være indrettet således, at en
mængde svarende til den største beholderstørrelse kan tilbageholdes.
Udendørs opbevaring
§ 20. Ved udendørs opbevaring skal oplagspladsen være overdækket og afskærmet
mod nedbør, f.eks. i skur eller container.
§ 21.
•
•
•
•

Oplagspladsen skal indrettes på én af følgende måder:
Med tæt belægning, opkant langs randen af pladsen og uden afløb til kloak.
Med spildopsamling på spildbakke
Med tæt belægning og fald mod afløb til tæt opsamlingsbrønd.
I container der er specielt indrettet hertil, med tæt opsamlingsbeholder.

§ 22. Oplagspladsen skal være indrettet således, at en mængde svarende til den største beholderstørrelse kan tilbageholdes.
Påfyldning- og aftapningsplads ved brændstoftanke
§ 23. Ved brændstoftanke skal påfyldnings- og aftapningspladsen være med tæt belægning og afløb til benzin- og olieudskiller.
Stk. 2 Alternativt skal spild på påfyldnings- og aftapningspladsen kunne opsamles i
tætte opsamlingskar, der holdes overdækkede, så de er beskyttet mod vejrlig.
Håndtering af spild
§ 24. Der skal til enhver tid forefindes absorptionsmidler (f.eks. kattegrus) på virksomheden.
§ 25. Spild af olie, kemikalier og farligt affald skal opsamles straks.
§ 26. Brugte absorptionsmidler skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.
Akut forurening
§ 27. Akut forurening og/eller større uheld som medfører forurening, skal straks anmeldes til alarmcentralen på tlf. 112.
§ 28. Den der forårsager forurening med olier og kemikalier, eller konstaterer en forurening, skal straks give Teknik & Miljø besked.
Dispensation
§ 29. Teknik og Miljø kan, hvis særlige forhold taler herfor, dispensere fra bestemmelserne i forskriften.
§ 30. En dispensation kan kun gives efter forudgående ansøgning.
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Stk. 2. Teknik & Miljø kan fastsætte vilkår for en dispensation.
Påbud og forbud
§ 31. Forskriften hindrer ikke, at Teknik & Miljø kan udstede krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften.
Afgørelser og klager
§ 32. Efter reglerne i § 21 stk. 2 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen kan afgørelser efter
denne forskrift ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Stk. 2.
Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan afgørelser påklages vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg, hvor kommunalbestyrelsen har
væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, jf. § 23 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
§ 33. I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelser truffet efter denne
forskrift prøves ved domstolene. Søgsmålet skal være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
Straffebestemmelser
§ 34. Efter reglerne i § 24 stk. 2 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen straffes med bøde
den, der undlader at følge bestemmelserne i denne forskrift.
Ikrafttrædelses – og overgangsbestemmelser
§ 35. Denne forskrift træder i kraft den 1. juli 2015.
§ 36. De fastsatte krav i § 17 og § 23 til opbevaring af flydende affald og påfyldningsog aftapningspladser skal efterkommes indenfor et år efter ikrafttrædelsesdatoen.

Vedtaget i Udvalget for Plan & Miljø den 29. juni 2015.
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Mere information og links
www.retsinformationen.dk

Her kan du finde:

Miljøbeskyttelsesloven
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter

ww.nordgroup.dk
Her kan du finde en vejledning om hvordan farligt affald skal sorteres, mærkes og emballeres.

For flere oplysninger kan du kontakte:

Miljø og industri

miljoe@haderslev.dk, tlf.: 74 34 34 34

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev
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