
Vejledende retningslinier 
for opbevaring af 
olier og kemikalier



Olier og kemikalier udgør en trussel for miljøet, 
hvis det ikke opbevares med omtanke.

Opbevaring efter retningslinierne i denne vejledning 
skal sikre, at der ikke sker forurening af jord, grund-

vand, søer, vandløb og kloaksystem ved brud på embal-
lage eller andre uheld.

Hvem er omfattet
Vejledningen gælder for alle virksomheder og institutioner i Vesthimmerlands 
Kommune.

Virksomheder og landbrug der er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse er 
dog ikke omfattet, da reglerne for opbevaring af olier og kemikalier er fastsat i 
miljøgodkendelsen.

Hvad er omfattet
Vejledningen gælder for opbevaring af flydende olier og kemikalier i flytbare 
beholdere (dunke, tromler, palletanke m.v.). Produkter der indeholder olier og 
kemikalier, for eksempel oliefiltre og akkumulatorer, er ligeledes omfattet.

Vejledningen gælder både for råvarer og affald. Reglerne for opbevaring af olie- 
og kemikalieaffald er desuden fastsat i kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Der gælder særlige regler for opbevaring af olier og kemikalier i tanke - se sær-
ligt afsnit.

Emballage
Olier og kemikalier skal opbevares i egnede og tætte beholdere med tætslut-
tende låg.

Beholdere skal være egnede til formålet, og være tydeligt mærket med angivelse 
af indhold.





Indendørs opbevaring
Beholdere med olie og kemikalier skal opbevares over spildbakke eller på tæt 
bund - for eksempel beton.

Oplagsplads skal være indrettet således, at spild svarende til indholdet af den 
største beholders volumen kan tilbageholdes.

Udendørs opbevaring
Udendørs oplagspladser skal være overdækkede og i øvrigt sikret mod regn- og 
smeltevand.

Oplagspladsen skal være afl åst udenfor arbejdstid.

Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild svarende til indholdet af den 
største beholders volumen kan tilbageholdes.

Eksempler på indendørs opbevaring



Eksempler på 
udendørs opbevaring



Opbevaring i tanke
Olieprodukter som fyringsolie, benzin og diesel kan opbevares i typegodkendte 
tanke efter reglerne for olietanksbekendtgørelsen.
Bekendtgørelsen kan du finde på Retsinformation.dk.

Opbevaring af andre typer olier eller kemikalier i stationære tanke kræver til-
ladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19.

Der kan ikke gives §19 tilladelse til opbevaring af olie- og kemikalieaffald i 
nedgravede tanke.



Hvad er en tæt belægning
Tæt belægning er en belægning, hvor den olie og/eller de kemikalier, der opbe-
vares på belægningen ikke kan trænge igennem.

Olier vil for eksempel opløse og trænge igennem asfalt. Asfalt regnes derfor ikke 
som tæt belægning til opbevaring af olier.

SF-sten regnes normalt ikke for tæt belægning.

Uheld
Enhver, der forårsager forurening med olier og kemikalier eller 
konstaterer en sådan, har pligt til straks at begrænse uheldet og 

underrette Vesthimmerlands Kommune.

Uheld, der kræver akut indsats, skal straks anmeldes 
til alarmcentralen:  

Ring straks 112

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til opbevaring af olier og kemikalier kontakt venligst:

Vesthimmerlands Kommune
Natur og Miljø
Frederik IVs Plads 1
9640 Farsø

Tlf. 99 66 70 00
info@vesthimmerland.dk



Vesthimmerlands Kommune
Himmerlandsgade 27
9600 Aars

Telefon: 99 66 70 00

www.vesthimmerland.dk
info@vesthimmerland.dk


