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BAGGRUND 

Farlige stoffer skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå risiko for forurening af jord, grundvand, 

søer og vandløb samt unødig tilledning til kloak. Greve Kommune har på denne baggrund udarbejdet en 

forskrift for opbevaring af farlige stoffer.  Forskriften har hjemmel i § 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 

1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter. 

 

GENERELT 

§ 1 Forskriften gælder for alle erhvervsvirksomheder og institutioner i Greve Kommune, som ikke er omfattet 

af reglerne om godkendelse af listevirksomheder eller andre landsdækkende bestemmelser på området. 

 

§ 2 Greve Kommune kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1 – 5 stille krav om yderligere foru-

reningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften, såfremt det vurderes nødvendigt. 

 

§ 3 Ved farlige stoffer forstås i denne forskrift: 

1. Farligt affald som defineret i bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald.  

2. Kemiske stoffer og produkter som opfylder de fastsatte kriterier som nævnt i bilag 1 til bekendtgørel-

se nr. 50 af 12. januar 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemi-

ske stoffer og produkter. 

 

§ 4 Forskriften tilsidesætter ikke yderligere krav i lovgivningen til opbevaring af farlige stoffer. 

 

OPBEVARING 

§ 5  

Stk. 1 Emballering  

Farlige stoffer skal opbevares i den oprindelige emballage eller i en anden tilsvarende emballage, der er 

mærket med stoffets navn, farebetegnelse, faresymbol samt R- og S-sætninger i overensstemmelse med 

reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 50 af 12. januar 2011 om klassificering, emballering, mærk-

ning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. 

 

Stk. 2 Opbevaring – generelt 

Farlige stoffer skal overalt opbevares forsvarligt. Farlige stoffer skal opbevares på en tæt bund - f.eks. befæ-

stet areal - uden afløb til kloak. Opbevaringsstedet for farlige stoffer skal være sikret mod risiko for påkørsel. 

Når emballagen brydes, så skal opbevaringen være indrettet så spild fra håndteringen og eventuel ud-

løb/lækage fra den største beholder kan tilbageholdes.  

 

Stk. 3 Udendørs opbevaring 

Udendørs opbevaring af farlige stoffer skal desuden være under tag og afskærmet mod nedbør. 

 

TILSYN 

§ 6 Greve Kommune fører tilsyn med overholdelse af forskriftens bestemmelser. 
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KLAGE OG DISPENSATION 

§ 7 

Stk. 1 Greve Kommunes afgørelser truffet i medfør af denne forskrift kan ikke påklages til anden administra-

tiv myndighed, jf. § 19 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse 

aktiviteter. 

Stk. 2 Såfremt individuelle forhold taler herfor, kan Greve Kommune efter ansøgning dispensere for reglerne 

i § 5. 

 

OVERTRÆDELSE AF FORSKRIFTEN 

§ 8 Med mindre højere straf er forskyldt i henhold til anden lovgivning, kan overtrædelse af forskriftens be-

stemmelser i § 5 straffes med bøde, jf. § 22 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljø-

regulering af visse aktiviteter. 

 

IKRAFTTRÆDELSE 

§ 9 Forskriften træder i kraft den 1. september 2011. 

Samtidig med ikrafttrædelsen af denne forskrift ophæves følgende: Forskrift om opbevaring af farlige stoffer 

vedtaget af byrådet den 22. juni 2004 

 


