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INDLEDNING 

Mange virksomheder har et større eller mindre oplag af nye råvare og affald, hvor af 

noget klassificeres som farligt. Disse stoffer skal opbevares og håndteres miljømæssigt 

forsvarligt, så de ikke giver anledning til forurening af jord, grundvand eller 

spildevandsystemet.  

 

OVERORDNET BESKRIVELSE  

Regulativet beskriver de krav, som minimum gælder ved oplag i beholder over 20 liter 

med flydende farlige stoffer på virksomheder i Næstved Kommune. Hvis kommunen 

vurderer, at et oplag giver anledning til yderligere risiko for forurening, må kommunen 

varsle og påbyde at virksomheden skal sikre, at oplaget indrettes forsvarligt ved 

yderligere foranstaltninger. 

Det er ejer af virksomhedens ansvar at sikre, at bestemmelserne i dette regulativ 

overholdes. Hvis ændringer/etablering kræver, at der afviges fra regulativet, skal der 

søges og opnås dispensation. 

 

LOVGRUNDLAG 

Regulativet er udarbejdet i henhold til § 20 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 

2017 om miljøregulering af visse aktiviteter (miljøaktivitetsbekendtgørelsen). 

 

GYLDIGHED OG ANVENDELSE 

Regulativet gælder for oplag af råvarer, færdigvarer og affald, der er klassificeret som 

farligt, på virksomheder, der ikke er omfattet af andre bestemmelser med hjemmel i 

miljøbeskyttelsesloven.  

Det betyder at oplag på f.eks. følgende typevirksomheder er omfattet af regulativet: 

• Mindre håndværksvirksomheder 

• Vognmands- eller entreprenørvirksomheder 

• Planteavls- eller mindre husdyrbrug (ikke miljøgodkendte) 

Virksomheder, der ikke er omfattet af dette regulativ: 

• Miljøgodkendt listevirksomheder og husdyrbrug bliver oplag reguleret af 

eventuelle vilkår i godkendelserne til farligt affald mm. 

• Autoværksteder, større maskinværksteder over 1000 m2 er ikke omfattet, da 

disse miljømæssigt bliver reguleret efter bekendtgørelse om drift og indretning, 

som betyder at det er disse regler, som gælder for denne bestemte type 

virksomheder.  

• Ved opbevaring af større mængder olieprodukter (50 liter eller mere) i tanke, 

gælder olietankbekendtgørelsen (BEK nr. 1611 af den 10. december 2015). 

 

• Tankstationer med benzin- og dieselanlæg, hvor der er detailsalg af 

motorbrændstof ved påfyldning af motorkøretøjer skal overholde Bekendtgørelse 



 

 

nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra 

benzin- og dieselsalgsanlæg og derfor ikke er omfattet af regulativet. 

 

I tvivlstilfælde afgør Næstved Kommune, om virksomhedens oplag er omfattet af dette 

regulativ. 

 

DEFINITIONER 

I dette regulativ forstås: 

Farligt stof: Et stof/blanding, som opfylder kriterierne på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 

1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og 

opbevaring af stoffer og blandinger. 

Tæt belægning: En belægning/tæt bund, som er uigennemtrængelig for de relevante 

stoffer, f.eks. støbt betonplade eller asfalt til olieholdigt oplag. Flisebelægning 

accepteres ikke som tæt belægning.  

Oplagsplads: En plads, hvor kemikalier, produkter eller affald, hvorfra væsker/stof kan 

opbevares. 

Opkant: En kant i gulv eller terrænniveau, der kan tilbageholde spild på oplagspladsen. 

Egnede beholder: Tæt emballage, hvor materialet ikke nedbrydes af indholdet. 

 

OVERORDNET KRAV TIL BESKYTTELSE 

Oplagspladsen/erne skal indrettes så forurening af jord, grundvand, søer og vandløb 

undgås. 

Spild skal straks opsamles, hvorfor der skal være opsugningsmateriale på 

virksomheden, f.eks. kattegrus. 

Der skal være brandslukningsmateriale på virksomheden for at begrænse evt. 

forurening ved brand.  

Råvarer: 

KRAV TIL BEHOLDER OG AFTAPNING: 

• Farlige råvare skal opbevares i egnede beholder, der er 

godkendt/modstandsdygtige over for indholdsstofferne, f.eks. original emballage. 

• Flydende stoffer skal overføres via pumpe/lukket system  

• Eller aftappes over spildbakke, der kan tilbageholde beholdernes totale indhold, 

hvis taphane ikke lukkes korrekt. 

 

KRAV TIL OPBEVARINGSPLADS: 

Oplagspladsen til råvare skal: 

• være på tæt belægning med mulighed for opsamling med kattegrus/opfej. 



 

 

• ikke i nærheden af afløb, døre/portåbninger, hvis disse ikke er sikret med f.eks. 

med opkant/fald. 

• være aflåst uden for arbejdstiden. 

• være beskyttet mod påkørsel. 

 

Farligt affald 

KRAV TIL BEHOLDER 

• Farlige affald skal opbevares i egnede beholdere, der er modstandsdygtige over 

for stofferne i affaldet. 

• Beholdere skal være med tætsluttende låg. 

• Beholdere skal være tydeligt mærket med angivelse af indhold. 

 

KRAV TIL OPBEVARINGSPLADS 

Oplagspladsen til farligt affald skal: 

• være under tag og beskyttet mod vejrlig, f.eks. nedbør og sol. 

• være med tæt belægning og uden afløb. 

• mindst kunne tilbageholde indholdet af den største beholder, f.eks. spildbakker, 

opkant eller på rist over opsamlingssump. 

• være aflåst uden for arbejdstiden. 

• være beskyttet mod påkørsel. 

 

INDGREB 

Hvis et eksisterende oplag giver eller vurderes, at kunne give anledning til væsentlig 

forurening, kan Næstved Kommune fastsætte vilkår om yderligere 

forureningsbegrænsende foranstaltninger i forhold til regulativet, jf. § 20 stk. 5. 

 

DISPENSATION 

Der kan søges om dispensation, hvis individuelle forhold og hensynet til miljøet taler for 

det. 

Ansøgning om dispensation skal indeholde nødvendige oplysninger, der muliggør, at 

Næstved Kommune kan vurdere sagen. 

 

KLAGEREGLER 

Næstved Kommunes afgørelser efter dette regulativ kan ikke påklages til anden 

administrativ myndighed, jf. j§ 21 stk. 2 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Afgørelser 

vedrørende kommunalt ejede eller drevne anlæg kan dog påklages, j§ 23 

miljøaktivitetsbekendtgørelsen. 

 

SØGSMÅL 



 

 

Afgørelser truffet efter dette regulativ kan prøves ved domstolene (Civilsøgsmål), jf. 

miljøbeskyttelseslovens § 101. Søgsmålet skal være anlagt senest 6 måneder efter 

afgørelsen er meddelt. 

 

STRAFFEBESTEMMELSER  

Overtrædelse af regulativets kan straffes med bøde efter §24 stk. 2 i 

miljøaktivitetsbekendtgørelsen. 

 

IKRAFTTRÆDELSE 

Regulativet træder i kraft den xx. xx 2020, hvor det offentliggøres på xxx efter det er 

vedtaget af Teknisk Udvalg på vegne af kommunalbestyrelsen i Næstved kommune. 

Regulativet gælder ved etablering samt udskiftning af tanke, standere eller belægning 

på tankpladser i Næstved Kommune, der påbegyndes efter den dato.  

 

FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING 

Dette regulativ fritager ikke fra at søge tilladelse, der er nødvendig efter anden 

lovgivning. 

Vær opmærksom på at:  

• Etablering af overdækning, container og skure kræver godkendelse efter 

byggeloven. Der kan ansøges via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, som 

findes på www.bygogmiljoe.dk. 

 

• Større oplag af brandfarlige væsker skal ofte også godkendes af 

brandmyndigheden og som minimum overholde reglerne i bekendtgørelsen om 

brandfarlige og brandbare væsker. Anmeldelse skal sendes til Midt- og 

Sydsjælland Brand & Redning på msbr@msbr.dk  

 

• Opbevaring af kemikalier og farligt affald i nedgravede tanke kræver tilladelse 

efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. 

september 2019 om miljøbeskyttelse. 

 

• Giftige stoffer skal opbevares i særskilt rum/skab, der er aflåst og mærket, jf. 

bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af 

stoffer og blandinger. 

 

ADNINISTRATION 

Næstved Kommune fører tilsyn med, at regulativets bestemmelser overholdes. 

Spørgsmål til regulativet kan drøftes med Center for Plan og Miljø på mail 

virksomhedogmiljoe@naestved.dk eller telefon 5588 5588. 

 

mailto:msbr@msbr.dk
mailto:virksomhedogmiljoe@naestved.dk


 

 

GENERELT 

Ved uheld der medfører spild på jord eller kloak/regnvandssystem skal det anmeldes til 

Næstved Kommune på telefon 5588 6150. Udenfor åbningstiden kontaktes Miljøvagten 

på alamtelefon 114. 

 


