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Miljøtilsynet er som udgangspunkt en vej-

ledende samtale, hvor I informeres om 

lovmæssige forhold og kommunale regler i 

forhold til miljøet, men der kan også gives 

påbud om at bringe noget bestemt i orden 

eller stilles krav om forbedringer, hvis 

noget er uacceptabelt. Hver virksomhed 

er speciel, og der kan være flere relevante 

forhold i din virksomhed end de typiske, 

der er beskrevet her. 

Vejledningen retter sig mod vognmands-

virksomheder, garageanlæg og pladser 

med flere biler i forbindelse med entrepre-

nør- eller vognmandsvirksomhed. 

Væsentligste miljøpåvirkning

Vognmandsvirksomheders miljøpåvirkning 

vil typisk komme fra spild af olie eller 

brændstof fra materiel eller tankanlæg, 

olieudskillere der ikke fungerer, støj fra 

kørsel og kompressorer samt spild fra 

oplagrede kemikalier. 

Hvis der forekommer reparation af biler 

er denne aktivitet omfattet af autoværk-

stedsbekendtgørelsen. 

 Har du spørgsmål, er du altid velkommen 

til at kontakte kommunen.

Vognmænd

Denne vejledning informerer om de primære forhold, som  
miljøtilsynet kontrollerer hos jer. Vejledningen giver bud på, 
hvordan I sikrer, at miljøreglerne overholdes.  
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Forkert opbevaring og håndtering af 

flydende farligt affald og kemikalier kan 

medføre uheld, som kan ende med for-

urening af bygninger, jord og vandmiljø.

Flydende farligt affald er fx spildolie, 

opløsningsmidler og malingrester.  

Kemiske produkter med orange fare-

mærkning, vil i reglen være farligt affald 

når det bortskaffes, både i fortyndet og 

ufortyndet form.

Opbevar flydende kemikalier og flydende farligt 

affald i originalemballage eller UN-mærkede behol-

dere og tromler. Så er du sikker på at beholderen 

er modstandsdygtig overfor indholdet. 

Placer beholdere med kemikalier og flydende far-

ligt affald i spildbakker. Spildbakken skal kunne 

rumme indholdet af den største beholder. 

Alternativt kan der indrettes en oplagsplads med 

tæt belægning uden afløb, og med en opkant som 

hindrer, at spild kan havne i afløb eller løbe ud ad 

bygningen. Tæt belægning skal fx være asfalt eller 

beton uden huller eller revner. Fliser og SF-sten 

kan ikke godkendes som tæt belægning med min-

dre der er udlagt en membran under.

Opbevar beholderne løftet fra gulvet, så evt. 

utætheder opdages, og spild ikke beskadiger 

andre beholdere.

Tilsynet tjekker, hvordan kemikalier og 

flydende farligt affald opbevares og er 

emballeret. Dette omfatter:

•  at spildbakker er tomme og kan 

rumme indholdet af den største 

beholder.

•  at oplagspladsen er indrettet med 

tæt belægning. 

•  at der ikke kan ske udslip til jord, 

kloak eller grundvand.

Kommunens regler for opbevaring og 

håndtering af flydende farligt affald 

fremgår af kommunale forskrifter/

affaldsregulativer. Virksomheden er for-

pligtet til at overholde kommunale for-

skrifter og affaldsregulativer. Disse kan 

findes på kommunens hjemmeside. 

Sådan forebygger du miljøpåvirkning og forbereder dig til miljøtilsynet

Hvad skal du være opmærksom på? Hvad kan du gøre i den daglige drift?
Hvad tjekker miljømyndighederne, og 
hvilke dokumenter skal du have klar?

Opbevaring af kemikalier og flydende farligt affald
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Affald

Virksomheden bør løbende arbejde for 

at reducere affaldsmængden og sikre at 

affaldet bortskaffes sådan, at materialer 

kan genanvendes.

Genanvendeligt affald er f.eks. jern,  

metal, pap, papir, paller, emballage-

plast, spildolie, dæk samt visse affedt-

nings- og opløsningsmidler.

Farligt affald er fx malerrester, luftfiltre, 

spraydåser, lysstofrør og nogle emballa-

ger med kemikalierester.

Opbevar kemikalier og flydende farligt affald 

under tag, så emballager ikke udsættes for regn 

og sne.

Placer oplaget så risiko for påkørsel med palle-

løftere, trucks etc. minimeres.  

Håndter kemikalier og flydende farligt affald så 

spild og uheld forebygges.

Sorter affaldet i så rene fraktioner som muligt, 

og opbevar dem adskilt, så de kan genanvendes. 

Farligt affald må ikke blandes med andre stoffer 

og må ikke fortyndes. 

Sørg for egnede beholdere til alle affaldstyper.

Lav aftaler med affaldsindsamler eller affalds-

behandlingsanlæg for afhentning af alle affalds-

fraktioner, eller benyt den kommunale gen-

brugsplads. Du kan kontrollere, at din indsam-

ler, transportør og modtagested for affald er i 

Tilsynet tjekker, at de kommunale for-

skrifter/affaldsregulativer overholdes. 

Dette omfatter:

• at affaldet opbevares korrekt.

•  at affaldet er kildesorteret, dvs. 

sorteret efter affaldsfraktioner og 

opbevaret separat. 

•  at der ikke er genanvendeligt affald i 

fx beholdere til brændbart affald. 

•  at der ikke er bioaffald og dagreno-

vationslignende affald i beholdere til 

brændbart affald.

Hvad skal du være opmærksom på? Hvad kan du gøre i den daglige drift?
Hvad tjekker miljømyndighederne, og 
hvilke dokumenter skal du have klar?
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Olie- og brændstoftanke

Forbrændingsegnet affald er fx snavset 

vådt emballageaffald (pap, papir, plast, 

polystyren), brændbart opfej fra rengø-

ring m.v. beskadiget ikke genanvende-

ligt, brændbart gods eller varer, blandet 

træ som ikke er trykimprægneret.

Affald til deponering er fx PVC, tryk- 

imprægneret træ, affald med asbest, 

forurenet sten og brokker, isolering, 

sanitet, usorteret forurenet byggeaffald 

eller forurenet jord.

Dagrenovation og bioaffald er f.eks. 

affald fra køkken og mandskabsfacilite-

ter. Hvis affaldet indeholder bl.a. mad-

rester, fødevareemballage og lign. må 

det af hygiejniske årsager ikke blandes 

med det brændbare affald.

Lækage fra olie- og brændstoftanke og 

de tilhørende rørsystemer og installa-

tioner kan forårsage forurening af jord 

og vandmiljø. 

affaldsregistret. Du kan se registret på www.

mst.dk.

 

Virksomheden skal dokumentere hvortil affaldet 

er bortskaffet. Dette gøres f.eks. ved at gemme 

vejesedler, faktura eller andre kvitteringer. 

Se de kommunale forskrifter om opbevaring af 

affaldstyper. Vær eksempelvis særligt opmærk-

som på opbevaring af lysstofrør, spraydåser, 

akkumulatorer og elsparepærer.

Sørg for egenkontrol af tank og overhold reg-

lerne i Olietankbekendtgørelsen. I overholder  

Olietankbekendtgørelsen ved at gøre følgende:

•  at I løbende bortskaffer farligt 

affald. 

•  at I har dokumentation klar for det 

affald, der er afleveret både til gen-

brug og bortskaffelse.

•  at indsamler, transportør og modta-

gested er i affaldsregistret 

•  at de indberettede affaldsmængder 

på Virk.dk, stemmer overens med 

virksomhedens affaldsproduktion.

De kommunale forskrifter/affaldsregu-

lativer kan findes på kommunens hjem-

meside.

Tilsynet tjekker, at placering, registre-

ring og egenkontrol er i overensstem-

melse med reglerne.

Hvad skal du være opmærksom på? Hvad kan du gøre i den daglige drift?
Hvad tjekker miljømyndighederne, og 
hvilke dokumenter skal du have klar?
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Forurening sker ved utætheder i tank 

og rørsystemer og ved påfyldning og 

aftapning. 

Olie- og brændstoftanke indeholder 

fyringsolie, diesel, benzin og smøreolie, 

men ikke spildolie. 

Retningslinjerne for opbevaring af kemi-

kalier og farligt affald omfatter også 

spildolietanke.

•  sikre at olie- og brændstoftanke er korrekt 

registreret i BBR. 

•  sikre at der ikke er registreret olietanke, som 

ikke længere findes på virksomheden. 

•  sikre at tanke er forsynet med synlig mærke-

plade med angivelse af årstal for produktion, 

type og fabrikationsnummer.

•  sikre at tankene er placeret efter tankleve-

randørens anvisninger.

•  placere tanke så de er sikret mod påkørsel. 

Tanke under 6.000 liter skal tjekkes for deres 

alder og sløjfes, hvis de er for gamle. Tidsfristerne 

står i olietankbekendtgørelsen. Hvis du er i tvivl, så 

kontakt eventuelt kommunen.

Der gælder særlige regler for vedligeholdelse og 

kontrol af tanke over 6.000 liter. Reglerne frem-

går af olietankbekendtgørelsen. Bl.a. skal der 

udføres autoriseret inspektion og tætningskon-

trol, afhængig af type. På tanke over 6.000 l kan 

det være en fordel at installere en elektronisk 

lækagealarm. Den kan afløse den manuelle behol-

derkontrol.
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Ved tankning eller omhældning kan der 

opstå spild af brændstof, som medfører 

forurening af jord, overfladevand og 

grundvand.

Et udslip af 1.000 l AdBlue til et rense-

anlæg belaster renseanlægget lige så 

meget som 12.000 personer. Udslip af 

AdBlue til kloakken kan derfor overbe-

laste renseanlægget med dårlig spilde-

vandsrensning til følge. 

 

Det betyder at AdBlue skal opbevares 

og håndteres på linje med farlige stof-

fer.

Sørg for at tankningspladsen har tæt belægning 

og at der ikke tankes uden for pladsen. Tæt 

belægning skal fx være asfalt eller beton uden 

huller og revner. Fliser og SF-sten kan ikke god-

kendes som tæt belægning, med mindre der er 

lagt membran under.

Kontroller jævnligt at tankningspladsen er i god 

stand og reparer lunker og sprækker. 

Led afløb ved udendørs tankningspladser til sær-

skilt olie- og benzinudskilleranlæg inden udled-

ning til spildevandsledningen. 

Sørg for at undgå overfyldning, f.eks. ved at 

pistol automatisk udkobler ved overfyldning.

Vedligehold løbende pumper og pistoler, så de 

er i god stand. 

Tilsynet tjekker tankningspladsens ind-

retning og generelle tilstand, og om der 

er lunker eller revner i belægningen.  

Det tjekkes at pistolen fra standeren 

ikke kan nå ud over tankningspladsen 

og om udluftningsrør og påfyldnings-

studs fra tanken er inden for tanknings-

pladsen, så spild kan løbe til et afløb, 

der er koblet på olie/benzinudskilleren. 

Tankningsplads

Hvad skal du være opmærksom på? Hvad kan du gøre i den daglige drift?
Hvad tjekker miljømyndighederne, og 
hvilke dokumenter skal du have klar?
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Ikke-håndteret spild fra olie- eller kemi-

kalietanke samt rørsystemer og installati-

oner kan forårsage forurening af jord og 

vandmiljø.

Spild af olie, kemikalier og flydende 

farligt affald opstår oftest ved omhæld-

ning, overfyldning eller aftapning. 

Spild opstår også som stænk eller dryp 

fra utætheder på slangesystemer. 

Der kan også ske spild som følge af 

uheld i forbindelse med intern transport 

med kemikalier og affald.

Sker der spild på din grund er du 

ansvarlig for oprensningen – som 

udgangspunkt også efter, at du har 

solgt ejendommen.

Hold gulve, pladser og spildbakker rene. Opsaml 

altid spild og dryp hurtigst muligt.

Brug et sugende materiale (absorptionsmiddel), 

hvis der er sket et spild fx savsmuld, kattegrus 

eller klude. Opbevar og bortskaf opsamlingsmate-

rialet som farligt affald. 

Brug spildbakker ved beholdere hvor der er 

mange dryp, enten på grund af midlertidige 

utætheder fra aftapning eller påfyldning.

Hav evt. afdækningsmåtter til kloak hvis uheld 

opstår.

Lav en instruks for håndtering af spild og hæng 

den op, hvor det er nødvendigt. 

Brug evt. vegetabilsk hydraulikolie i stedet for 

mineralsk olie.

Kommunen skal altid kontaktes ved spild på jord 

eller til kloak. Ved større spild ring 112.

Tilsynet undersøger, om der er tegn på 

spild og tjekker om spild, der har fundet 

sted, er håndteret korrekt, og om årsa-

gen til spildet er bragt i orden.

Tilsynet kan også undersøge om medar-

bejdere er bekendt med forholdsregler 

ved spild.

Håndtering af spild

Hvad skal du være opmærksom på? Hvad kan du gøre i den daglige drift?
Hvad tjekker miljømyndighederne, og 
hvilke dokumenter skal du have klar?
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Støj kan være en kilde til stor gene for 

naboer til industrivirksomheder, og der 

findes grænser for, hvor meget du må 

larme i forskellige tidsrum. Disse græn-

ser fremgår af Støjvejledningen, der kan 

findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Støj stammer fra fx kompressorer, 

håndtering af emner, intern transport, 

udsugningsanlæg, transport til og fra 

pladsen samt tomgangskørsel.

Vær særligt opmærksom på at reducere støjkil-

der, hvis virksomheden ligger ved et boligområ-

de.

Hvis der arbejdes med støjende aktiviteter 

indendørs, så hold døre, vinduer og porte lukke-

de.

Sørg for at minimere støjende udendørsaktivite-

ter og undgå tomgangskørsel (kravet er max. 1 

minut).

Vær opmærksom på om udendørs kompressor 

støjer unødigt. Sørg for at kompressor slukker 

efter arbejdstid.

Sørg generelt for at forebygge støjgener. 

Foretag støjende aktiviteter længst væk fra 

f.eks. boliger og inden for normal arbejdstid, 

dvs. mellem kl. 7 og 18 i hverdagene og 7 og 14 

på lørdage jf. Støjvejledningen.

Tilsynet tjekker og vurderer de aktuelle 

støjkilder. I tvivlstilfælde om støjniveau-

er kan det være aktuelt med en oriente-

rende støjmåling.

Støj

Hvad skal du være opmærksom på? Hvad kan du gøre i den daglige drift?
Hvad tjekker miljømyndighederne, og 
hvilke dokumenter skal du have klar?
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Spildevand kan indeholde farlige kemi-

kalier og partikler fra vaskemidler, olie 

mv., der kan forurene omgivelserne, 

hvis ikke det håndteres korrekt.

Spildevand forekommer ved vask af 

materiel eller emner med højtryksren-

ser eller vandslange. Her dannes der 

spildevand med vaskemidler, olierester, 

partikler mv. 

Spildevand kan desuden forekomme 

ved vand fra vaske-, affedtnings- og 

gulvvaskemaskiner eller benzin- og olie-

udskilleranlæg.

  

Sørg for at have en gyldig spildevandstilladelse 

hvis du udleder forurenet spildevand. Kontakt 

evt. kommunens miljøafdeling ved brug af nye 

vaskemidler og få en vurdering af, om eksiste-

rende spildevandstilladelser er tidssvarende. 

Vaskepladser skal være på tæt underlag, have et 

afløb og der skal være en spildevandstilladelse. 

Etablering af en ny vaskeplads kræver både en 

byggetilladelse og en spildevandstilladelse. 

Kontroller jævnligt at vaskepladsens belægning 

er fast og tæt. 

Udled vaskevand og skyllevand via olie- og ben-

zinudskilleranlæg.

Undgå skylning af lad før det er fejet grundigt, 

og rester er bortskaffet til container.

Kommunen kan oplyse om et udskilleranlæg er 

Tilsynet tjekker:

Om olieudskiller har alarm og flydelukke. 

•  vaskepladsens indretning og tilstand, 

vaskemetode samt brugsanvisninger 

på de anvendte vaskemidler.

•  at vilkårene i spildevandstilladelsen 

overholdes.

•  at der er dokumentation for, at olie 

og slam fra udskiller er opsamlet og 

afleveret som farligt affald.

•  dokumentation for tømning af olie- 

benzinudskiller samt olie- benzinud-

skillers generelle tilstand. 

•  din løbende egenkontrol med at olie- 

benzinudskiller og sandfang funge-

rer.

Spildevand

Hvad skal du være opmærksom på? Hvad kan du gøre i den daglige drift?
Hvad tjekker miljømyndighederne, og 
hvilke dokumenter skal du have klar?
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tilmeldt en tømningsordning, og vejlede om hvil-

ke krav der skal opfyldes, for at få en fritagelse 

fra den kommunale tømningsordning 

Tøm olieudskilleren, når olielaget har en tykkelse 

svarende til 70 % af udskillerens kapacitet. 

Vurder om den fastsatte frekvens for tømning er 

tilstrækkelig. 

Sørg for en god løbende egenkontrol for tjek 

af om olie-benzinudskiller fungerer. Kontrol 

skal foretages mindst hver 3. måned, og resul-

tatet samt dato bør noteres sammen med evt. 

bemærkninger. Foretag desuden anbefalet tæt-

ningsprøvning hvert 5. år. Hvis der er alarm i 

udskilleren, så tjek om den virker.  

For at optimere udskilleranlæggets virkningsgrad 

bør der anvendes et så lavt tryk som muligt ved 

højtryksrensning.

Brug ikke højtryksrenser eller stærke (emulge-

rende) sæber, hvis der ikke er installeret en koa-

lescensudskiller.

Til rengøring bør der anvendes produkt, der er 

hurtigt separerende, således at olieudskillerens 

effektivitet er så høj som muligt.
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