TIPS OG TRICKS

til god opbevaring af farligt affald og farlige råvarer og produkter
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TIPS TIL INDENDØRS OPBEVARING

Afgrænset arbejdsområde til håndtering af olier og kemikalier
og placering af gulvvaskemaskine – gulv består af riste i kar,
der fungerer som spildbakke.

Sikret rum, hvor gulv er forsænket, belagt med rist således at
der er et samlet kar, hvor evt. spild opsamles.

Afgrænset arbejdsområde til håndtering af olier og kemikalier
med kørevenligt gulv.

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

Undgå opkanter ved brug af køreramper, let at komme til samt
håndtere produktet uden at spilde dvs.

Spildbakker under tappehaner. Tilstrækkelig opsamlingsvolumen til største beholders indhold.

Aftapningssted for spildolie samlet på et dertil indrettet sted.

Direkte sug/rørføring fra råvarer beholder til brugssted betyder minimering af spild ved håndtering.

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

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

TIPS TIL UDENDØRS OPBEVARING

Spildbakke der kan rumme indholdet af den største beholders
indhold – brug godkendte affaldscontainere.

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

Minicontainer der kan lukkes til udendørs opbevaring af
farligt affald, råvarer og produkter.

Stor container med opkant, rist og sikret bund.

Tips og tricks

Gummi indsats til 4 tromler – god ved
transport af tromler – kun til midlertidig
opbevaring ved transport.

•

Husk at foretage rengøring og tømning af spildbakker

•

God idé med markering af regn- og spildevandskloakker

•

God idé med opsugningsmateriel ved opbevaring og
håndteringsområder i tilfælde af spild eks. kattegrus,
absol eller lignende

•

God idé med tydelig skiltning af hvad der skal være i
beholdere til farligt affald

UNDGÅ DÅRLIG OPBEVARING

Undgå ubeskyttede oplag direkte på belægning.

Undgå ubeskyttede oplag af farligt affald, råvarer og produkter.

Tips og tricks
Indret et rum eller skur til opbevaring af farligt affald, farlige
råvarer og produkter. Eks. en
container med opkant, rist og
sikret bund. Eller et skur der er
lukket og overdækket med kar
med rist i.
Ved udendørs opstilling af skur
eller container – undersøg om
du skal have byggetilladelse
hos kommunen.

Undgå ubeskyttede oplag og
undgå opstabling af beholdere.

Undgå opbevaring af farligt affald og råvarer ved eller ovenpå afløb til kloak.

Undgå utætte belægninger og manglende sikring mod
regn og sne m.m.

Undgå opstabling af beholdere og opstabling udenfor spildbakke.

Undgå opstabling af beholdere og opstabling udenfor spildbakke.

•

Undgå olieholdige motordele stående direkte
på belægningen

•

Undgå opstabling af beholdere og opstabling
udenfor spildbakker

•

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

•

Undgå ubeskyttede oplag
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