Guide til sikkert erhverv

Opbevaring af brændbart
oplag: emballage, paller ...
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Undgå opbevaring af paller, bildæk m.m. direkte op ad muren.
Vores erfaring viser at mange brænde opstår ved oplag af affald eller andre genstande tæt
på bygninger.

Håndtering af
affald, paller og
emballage m.m.

•
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Træpaller skal være placeret i en pallegård eller min. 5 meter fra bygninger.
Brandbart emballage bør ikke stå synligt og tilgængeligt for udefra kommende.
Minicontainere skal stå på aflåste hjul.
Der bør ikke ligge affald rundt omkring bygningen som ikke er smidt i de dertil opstillede
containere.

Placering af
affaldscontainer

•

Placering af affaldscontainere skal altid foregå i henhold til DB Brandteknisk Vejledning 29*,
kap. 3, 4 og 6. (For rene beboelsesejendomme er placering alene en anbefaling)
Minimum 5 meter fra vinduer og døre i facader
Minimum 1 meter fra ubrudt ydervæg, f.eks. mur, beton eller letbeton
Minimum 2,5 meter fra ubrudt ydervæg med overflade af klasse 1 beklædning.
Minimum 5 meter fra ydervæg med overflade af klasse 2 beklædning.
Minimum 2,5 meter fra naboskel.

Særligt for opstilling inde i
bygninger
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Særligt for opstilling uden for
bygninger
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Rum, der alene anvendes til containere skal udføres med gulv, vægge og loft udført mindst
som BS bygningsdel 60 og have adgangsdør til det fri.
Containerrum skal være aflåst.
Containere ved bund af affaldsskakter skal være placeret i et rum, der - ligesom affaldsskakterne - er adskilt fra øvrige rum, herunder kælder, med mindst BS-bygningsdel 60.
I containerrum bør der placeres mindst 1 stk. ABC-pulverslukker Certificeret i henhold til Dansk
standard DS 2120 eller vandslange tilsluttet vandforsyningen.
Containere i forbindelse med erhverv skal tømmes eller fjernes fra bygningen, eventuelt placeres i containerrum, når bygningen forlades for længere tid og altid til fyraften.
Minimum afstand fra brandbart oplag skal altid være mindst 10 meter.
Området omkring containere i det fri skal holdes rent og ryddeligt for affald og vegetation.
Containerrum skal holdes rent og rydeligt.
Containere må ikke fyldes så låger ikke kan lukkes.
Containere må ikke henstå med åbne låger.
Adgangs- og tilkørselsveje skal være fri passable.
Indhegning skal være intakt og aflåst.
Slukningsmateriel skal være i driftsklar stand.

*Brandteknisk vejledning 29 kan rekvireres på :
https://brandogsikring.dk/udgivelser/udgivelser-fra-dbi/vejledninger/brandteknisk-vejledning-29/
Kilde: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Kontakt os hvis du vil vide mere

Tlf. 74 42 75 00
info@soenderjysk.dk

