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Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 
 
 

§ 1 Lovgrundlag  
 
Denne forskrift er udarbejdet i medfør af Miljøministeriets Bekendtgørelse 
nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter, 
kapitel 5, § 18, samt i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. 
december 2006 om miljøbeskyttelse.  
Vedrørende lovgrundlag for opbevaring m.v. af farlige stoffer henvises til:  
� Miljøministeriet, Bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002, om 

klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske 
stoffer og produkter.  

� Miljøministeriet, Bekendtgørelse nr. 923 af 28. september 2005, om 
listen over farlige stoffer.  

� Miljøministeriet, Bekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010 om 
indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.  

 
 

§ 2 Forskriftens område  

 
Stk. 1. Forskriften er gældende for alle virksomheder i Lejre Kommune, 
der ikke er omfattet af reglerne om godkendelse af listevirksomhed eller af 
andre landsdækkende bestemmelser.  
Stk. 2. Forskriften gælder for opbevaring af farlige stoffer, defineret i 
henhold til Bek. nr. 329.  
Forskriften omfatter således stoffer, såvel råvarer som produkter, optaget 
på listen over farlige stoffer, eller som af producenten eller importøren er 
vurderet som farlige (jf. Bekendtgørelsens § 4).  
Undtaget er farlige stoffer, for hvilke der er givet tilladelse i henhold til 
reglerne i Olietankbekendtgørelsen, eller i henhold til § 19, stk. 4 i 
Miljøbeskyttelsesloven.  

 
 

§ 3 Definitioner  

 
� Råvarer: Stoffer, som indgår i virksomhedens daglige 

produktionsaktivitet.  
� Produkter: Stoffer, som er et resultat af den daglige 

produktionsaktivitet.  
� Farlige stoffer: Farlige stoffer er defineret i overensstemmelse med 

Miljøministeriets Bek. nr. 329 og Bek. nr. 923. ( Jævnfør § 1 i denne 
forskrift).  

� § 5 i Bek. nr. 329 lyder: "Kemiske stoffer, der er optaget på listen over 
farlige stoffer, samt kemiske stoffer og produkter, som opfylder de i 
bilag 1 fastsatte kriterier, betegnes som farlige". Liste over farlige 
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stoffer er anført i bind 1 og 2 af Bekendtgørelse nr. 923. Se endvidere 
§ 2 i nærværende forskrift vedr. stoffer, som ikke er opført på listen.  

� Giftige stoffer: Stoffer, som er betegnet med fareklassen T i listen over 
farlige stoffer (Bekendtgørelse nr. 923).  

� Meget giftige stoffer: Stoffer, som er betegnet med fareklassen Tx i 
listen over farlige stoffer (Bekendtgørelse nr. 923). 

� Risikoangivelser (R- sætninger) og sikkerhedsforskrifter (S- 
Sætninger): Her henvises til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 329, 
bilag 4 og 5.   

 
 

§ 4 Opbevaring af farlige stoffer  

 

Generelle bestemmelser  
Stk. 1. Farlige stoffer skal opbevares forsvarligt til forebyggelse af uheld 
og skader, som kan medføre forurening og skader på det ydre miljø.  
Stk. 2. Farlige stoffer skal opbevares i den oprindelige emballage eller 
anden tilsvarende emballage tydeligt mærket med råvarens eller 
produktets navn, farebetegnelser, faresymboler samt R- og S-sætninger, 
jvf. Miljøministeriets bek. nr. 329 og nr. 923.  
Stk. 3. Emballagerne skal opstilles på en sådan måde, at der er plads til 
inspektion for utætheder og spild.  

 
 

Indendørs og udendørs opbevaring af farlige stoffer  
Stk. 4. Opbevaringsstedet skal have en tæt og bestandig 
overfladebelægning. Der må ikke fra opbevaringsstedet kunne løbe væske 
til kloakafløb, utætte og ubestandige belægninger eller jord og lignende.  
Stk. 5. I stedet for overfladebelægning kan anvendes spildbakke af et 
materiale, som ikke nedbrydes af de aktuelle farlige stoffer.  
Stk. 6. Spildbakken skal kunne rumme volumenet af største beholder, 
hvorunder den er anbragt, så spild fra utætte beholdere i forbindelse med 
uheld eller ved håndtering opsamles.  
Stk. 7. Ved udendørs opbevaring af farlige stoffer skal opbevaringen være 
sikret mod tilledning af regnvand og mod direkte sol. Opbevaringsstedet 
skal have et regntæt og vejrbestandigt tag.  
Stk. 8. Opbevaringsstedet skal sikres mod risiko for påkørsel.  

 
 

§ 5 Håndtering af farlige stoffer  

 

Stk. 1. Håndtering af farlige stoffer skal altid foregå på en sådan måde at 
skadelige påvirkninger nedbringes mest muligt, og så spild og forurening 
forebygges.  
Stk. 2. Påfyldning og aftapning af farlige stoffer fra tanke eller beholdere 
skal ske fra faste aftapningssteder. Under aftapningen må der ikke være 
risiko for at de pågældende stoffer kan ledes til kloak eller jord.  
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Stk. 3. Anvendelse af farlige stoffer skal foregå på steder med tæt og 
bestandig belægning eller over spildbakke.  

 

 

§ 6 Anmeldelse og underretning  

 

� Akut forurening som følge af driftsuheld eller andet skal straks 
meddeles til: Alarm 112 

� Lejre Kommune, Byg & Miljø, 46 464 646 indenfor normal arbejdstid.  
 

 

§ 7 Bemyndigelse  

 

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Byg & Miljø til at træffe 
afgørelser efter denne forskrift.  
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Byg & Miljø til at ændre 
bilag til denne forskrift.  

 

 

§ 8 Klage  

 

Stk. 1. Afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed.  
 
 
§ 9 Tilsyn  

 
Stk. 1. Kommunen fører tilsyn med overholdelsen af forskriftens 
bestemmelser.  
Stk. 2. Konstateres overtrædelse af forskriftens bestemmelser, kan 
kommunen indskærpe at forholdene bringes i orden inden en bestemt 
frist.  
Stk. 3. Bestemmelserne i denne forskrift er ikke til hinder for, at 
Kommunalbestyrelsen efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, kan stille krav 
om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger.  
 

 

§ 10 Straf  

 
Overtrædelse af reglerne i denne forskrift, vedtaget i henhold til 
Bekendtgørelse nr. 1517, straffes med bøde.  
 

 

§ 11 Ikrafttrædelse  
 
Forskriften træder i kraft den 01. september 2011. 
 


