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Gode råd og vejledning
Undgå ubeskyttede oplag direkte på
belægningen

Undgå utætte belægninger

Gode råd
Indret et rum eller et skur til
opbevaring af farligt affald, farlige
råvarer og produkter. Eksempelvis
en container med opkant, rist og
sikret bund. Eller et skur der er
lukket og overdækket med kar og rist
i.
Ved udendørs opstilling af skur eller
container skal du huske at
undersøge, om du skal have en
byggetilladelse hos kommmunen.

Undgå opbevaring af farligt affald og
råvarer ved eller oven på afløb til kloak

Undgå dette
 Undgå olieholdige motordele
stående direkte på
belægningen
 Undgå opstabling af beholdere
og opstabling udenfor
spildbakker

Undgå ubeskyttede oplag af farligt
affald, råvarer og produkter. Undgå
manglende sikring mod regn og sne

 Undgå utætte belægninger i
området hvor der håndteres
farligt affald, farlige råvarer og
produkter. Sf-sten og asfalt er
ikke tætte belægninger.
 Undgå ubeskyttet oplag

- til korrekt opbevaring og håndtering
af farligt afffald samt farlige råvarer
og produkter

Opbevaring af farligt affald
Har du farligt affald i din virksomhed, er
det vigtigt, at det bliver sorteret fra det
øvrige affald.
Farligt affald skal håndteres
miljømæssigt forsvarligt og må ikke
sammenblandes.
Du skal anmelde farligt affald til
kommunens Renovation. Der er et
skema for anmeldelse på kommunens
hjemmeside
www.gentofte.dk/erhvervsaffald.

Råvareroplag på reol, stillet i kar til
opsamling af evt. spild og lækager

Direkte sug/ rørføring fra råvarerbeholder til brugssted betyder minimering
af spild ved håndtering

Vejledning til udendørs
opbevaring

Du skal være opmærksom på, at
virksomheder selv skal sørge for at
aflevere deres kildesorterede
genanvendelige farlige affald til et
genanvendelsesanlæg eller en
indsamlingsvirksomhed, der er opført i
Miljøstyrelsens Affaldsregister, se på
www.affaldsregister.mst.dk.
Ikke-genanvendeligt farligt affald
anvises til I/S Smoka, dog ikke hvis det
kan deponeres, så anvises til AV Miljø.

Råvareoplag stillet på reol med kar til
opsamling af evt. spild og lægkager

Spildbakker under tappehaner.
Tilstrækkelig opsamlingsvolumen til
større beholderes indhold.

Vejledning til indendørs
opbevaring

Spildbakker kan rumme indholdet af den
største beholders indhold – brug
godkendte affaldscontainere

Lille container til udendørs opbevaring af
farligt affald samt farlige råvarer og
produkter.
Gode råd

Layout
Aftapningssted for spildolie samlet på et
dertil indrettet sted.
Mere information

Sikrede rum, hvor gulv er forsænket,
belagt med rist således at der er et kar
hvor evt. spild samles op.

På kommunens hjemmeside
www.gentofte.dk/efhvervsaffald kan du
også finde yderligere oplysninger om
bortskaffelse af farligt affald fra
erhverv, herunder om muligheden for
at søge om fritagelse for
benyttelsespligten til de anviste steder.

Minicontainere der kan lukkes
til udensørsopbevaring af
farligt affald, råvarer og
orudukter

Gummi-indsats til 4
tromer. God ved
transport af tromler –
kun til midlertidig
opbevaring ved
transport

 Husk at rengøre og
tømme spildbakker
 Makér regn- og
spildevandskloakker
 Ha’ opsugningsmateriel
ved opbevaring og
håndteringsområder i
tilfælde af spild eks
kattegrus, absol eller
lignende
 Skilt tydeligt med, hvad
der skal være i
beholdere til farligt affald

