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Forord 
Denne vejledning henvender sig til borgere og virksomheder i Gladsaxe Kommune, der opbevarer og 
håndterer kemikalier, olie og farligt affald på deres ejendom eller virksomhed.  
 
Hvis du som borger eller virksomhed i Gladsaxe Kommune opbevarer og håndterer kemikalier og farligt 

affald, skal dette ske, så der ikke sker forurening til jord, kloak og grundvand. 
 
Vejledningen indeholder oplysninger om, hvordan du skal håndtere og opbevare kemikalier, olie og farligt 
affald.  
 
Vejledningen vil løbende blive opdateret, hvis der kommer ny viden eller lovgivning om emnet.  
 
Hvis du har spørgsmål om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald kan du kontakte 
Miljøafdelingen på telefon 39 57 59 29 mandag-fredag fra kl. 9.00-14.00. 
 
Billedet på forsiden viser indersiden af en container, der er indrettet til opbevaring af emballeret kemikalier, 
olie og farligt affald. 
 

Miljøafdelingen 22. juni 2012 
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Hvad er kemikalier, olie og farligt affald? 
Kemikalier er fx køler- eller sprinklervæske, og olie er fx motorolie som man bruger til at fylde på biler. Farligt 
affald kan fx være spildolie, køle- og smøremidler, malerrester eller lysstofrør. Kemikalier og farligt affald kan 
være fast eller flydende, afhængig af hvilken type det drejer sig om. 
 

Lovgivning  
I Gladsaxe Kommunes ”Regulativ for Husholdningsaffald” kan du som borger se eksempler på, hvad der er 
farligt affald, og hvordan du kan komme af med affaldet.  
 
I Gladsaxe Kommunes ”Regulativ for Erhvervsaffald” kan du som virksomhed se eksempler på, hvad der er 
farligt affald, og hvordan du skal opbevare og håndtere farligt affald.  
 
Gladsaxe Kommune kan give påbud til virksomheder, hvis de ikke håndterer eller opbevarer kemikalier og 
olieprodukter hensigtsmæssigt, og der er stor risiko for, at der kan ske uheld eller spild. Autoværksteder er 
omfattet af skærpede krav til opbevaring af kemikalier og olie.  
 

Opbevaring af kemikalier, olie og farligt affald  
Hvis du opbevarer eller håndterer kemikalier, olie og farligt affald forkert, eller der sker et uheld, kan det 
medføre alvorlig forurening af jord og grundvand. Dette kan medføre miljø- og sundhedsmæssige 
konsekvenser for dyr og mennesker, samt påvirke indeklimaet i bygninger.  
 
I Gladsaxe Kommune er der mange forurenede ejendomme, der er forurenet som følge af uheld eller spild 
med kemikalier, olie eller farligt affald. Forureninger kan også være opstået på grund af manglende 
opmærksomhed på spild af selv små mængder kemikalier og farligt affald, der er sket over længere tid.  
 
Det er derfor vigtigt at mindske risikoen for spild, ved at forebygge og sikre at du opbevarer kemikalier, olie 
og farligt affald korrekt.  
 
Du skal opbevare farligt affald i egnede beholdere, på spildbakke og under tag (se billede 1).  
  

 
Billede 1: Beholdere på spildbakke og under tag 

 
Der findes specielle containere, der er indrettet med riste over en spildbakke i bunden. Billedet på forsiden 
illustrerer en sådanne container til opbevaring af primært farligt affald. Containeren er dog også velegnet til 
opbevaring af kemikalier og olieprodukter. 
 

Du skal opbevare farligt affald i tæt og 
forsvarligt lukket emballage og tydeligt angive 
indholdet. 
 
Spildbakken skal kunne rumme indholdet af den 
største beholder.  
 
Opbevaringspladsen skal være overdækket, så 
det ikke kan regne ned i spildbakken. 
 
Beholdere skal være af et materiale, der er 

resistent overfor det produkt, den indeholder. 
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Der findes spildolietanke med dobbelt bund (se billede 2 - tank til højre), der er sikret mod spild på lige fod, 
med en tank placeret på en spildbakke og under tag. En opkant kan også afhjælpe (se billede 3).  
 

 
Billede 2: To forskellige beholdere til opbevaring af farligt affald 

 

 
Billede 3: Opkant, der sikrer mod spild til kloak  

 

Håndtering af kemikalier og farligt affald 
Når du håndterer kemikalier og farligt affald, fx ved omhældning fra mindre beholdere til større beholdere, 
skal det ske, så der ikke sker utilsigtede spild eller uheld.  
 

Anvisning af farligt affald 
Du skal anmelde farligt affald til Gladsaxe Kommune, der anviser affaldet til et godkendt modtageanlæg. 
Anmeldelse af farligt affald skal ske på Anmeldelsesskema for farligt affald. Skemaet finder du på 
www.gladsaxe.dk/miljo, og hvis der er tale om asbest, PCB eller blyholdigt affald er der separate 
anmeldelsesskemaer til disse fraktioner. 
 
Hvis du som privatperson har under 200 kg farligt affald, skal du ikke have det anvist, hvis du afleverer 
affaldet på Gladsaxe Kommunes Genbrugsstationen, Turbinevej 10, 2730 Herlev. Du skal sørge for, at 
affaldet er emballeret forsvarligt og i overensstemmelse med Genbrugsstationens modtageregler. Du må 
fragte affaldet til Genbrugsstationen i en bil på maksimalt 3500 kg (plus eventuel anhænger).  
 

Genbrugsstationen har åbent mandag-søndag mellem kl. 9.00-18.00. 

Spildolietanken til højre er med dobbeltbund, 
der sikrer mod spild i tilfælde af, at der går hul 
på den ene bund.  
 
Det er vigtigt, at placere beholdere med 
kemikalier, olie og farligt affald, så de ikke kan 
påkøres og vælte.    
 
Beholderen til venstre benyttes til opbevaring 
af brugte bilbatterier (blyakkumulatorer). 
 

Du kan også sikre mod spild til kloak, hvis du 
etablerer en opkant, hvor du holder oplaget 
af kemikalier, olie og farligt affald adskilt fra 
afløb til kloak. 
 
Du kan også have et afløb til en pumpesump, 
hvorfra man kan pumpe spild op. 
 
Hvis du vælger en anden løsning end 
spildbakke, special beholder, pumpesump 
eller opkant skal løsningen godkendes af 
Miljøafdelingen. 
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Hvis du er en virksomhed og vil benytte Genbrugsstationen (se billede 4), skal du tilmelde dig til den 
ordning som Miljøstyrelsen har etableret. Du skal tilmelde dig her www.tilmelding-genbrugsstationer.dk   
 

 
Billede 4: Indlevering af farligt affald på Genbrugsstationen 

  

Farligt affald i byggeri 
Der er i de senere år dukket flere problematiske stoffer op i forbindelse med nedrivning og renovering af 
huse. Her skal du tage flere hensyn, når du håndterer bygge- og nedrivningsaffald. Der er specielt fokus på 
eternittagplader og varmeisolering, der indeholder asbest, byggematerialer der indeholder PCB, såsom 
fugemateriale, termovinduer og maling og byggematerialer der indeholder bly, såsom maling med bly.  
 
Du kan finde vejledninger om asbest, bly og PCB i byggematerialer på www.gladsaxe.dk/miljo 
 
Der er også andre byggematerialer, som du skal behandle og bortskaffe efter særlige regler. Fx 
trykimprægneret træ skal til forbrænding på et godkendt anlæg.  
 
Bygherrer skal anmelde midlertidige aktiviteter, der er støvende, støjende eller på anden måde kan 
genere omgivelserne, til kommunen senest 14 dage, før de begynder arbejdet. Du skal anmelde 
aktiviteterne på Anmeldelsesskema for midlertidige aktiviteter på www.gladsaxe.dk/miljo se også 
Vejledning om midlertidige aktiviteter (bygge- og anlægsaktiviteter).  
 

Modtagere og transportører 
Hvis du vælger at overdrage dit genanvendelige farlige affald til en indsamlingsvirksomhed skal du benytte 
en transportør og modtager, der står på den nationale liste over transportører og modtagere (Listen kan du 
finde på https://www.affaldsregister.mst.dk).  
 
Du skal benytte en transportør af farligt affald fra den nationale liste, hvis du skal have afhentet farligt affald.   
 

Beredskabslov 
Brandfarlige væsker skal du opbevare efter gældende brandtekniske forskrifter. Hvis du har et oplag af mere 
end 800 oplagsenheder, skal du have en særlig tilladelse fra Brandmyndigheden.  
 

Byggetilladelse 
Hvis du som virksomhed skal etablere et skur, et halvtag over en spildbakke, en overdækning eller du 
opsætter en stor container på din ejendom, skal du søge om byggetilladelse hos kommunens 
Byggesagsafdeling.  

Hvis din virksomhed producerer mere 
end 200 kg farligt affald om året skal du 
aflevere det til godkendt modtager.  
 
Hvis du er tilmeldt Genbrugsstationen, 
har du mulighed for at aflevere op til 200 
kg farligt affald her.  
 
Hvis du fx producerer spildolie, kan du 
kontakte en modtager af olieaffald, som 
kan hente affaldet hos dig. 
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Gladsaxe Kommune 
By- og Miljøforvaltningen 

Rådhus Allé 7  
2860 Søborg 

Telefon 39 57 50 00 
Fax 39 66 35 95 

bymiljo@gladsaxe.dk 
www.gladsaxe.dk/miljo  

 
 
 
 

Åbningstider: 
Mandag - Fredag  10:00-14:00 

 
 

Telefontider: 
Mandag - Fredag  09:00-14:00 

 
 

 

 

 

 

I tilfælde af miljøuheld skal du kontakte Beredskabet   

på telefon 112 

 

Miljøafdelingen kan du kontakte indenfor normal arbejdstid 

 på telefon 39 57 59 29  
 


