Forskrift for opbevaring af olier
og kemikalier

MILJØ OG TEKNIK

Baggrund og lovgrundlag
Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering af olier og kemikalier kan give anledning til forurening af jord, grundvand og overfladevand. Grundvandet under Fredensborg
Kommune anvendes til drikkevand. En forurening kan dermed ødelægge vandforsyningen. Derfor har Fredensborg
Kommune med hjemmel i § 18 i Miljøbestyrelsens bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (Bek.
nr. 1517 af den 14.december 2006) med senere ændringer fastsat følgende bestemmelser:
§ 1 Omfattede virksomheder
Forskriften gælder for alle virksomheder, landbrugsvirksomheder, institutioner m. fl. i Fredensborg Kommune, som ikke er omfattet af reglerne
om godkendelse af listevirksomheder.
Hvis en virksomhed er omfattet af andre bekendtgørelser, som har bestemmelser om opbevaring og håndtering af olier og kemikalier, er det
disse bestemmelser, der gælder.
Forskriften omfatter både råvarer, færdigvarer og
farligt affald.
§ 2 Opbevaring
Emballage
Olier og kemikalier samt farligt affald heraf skal
opbevares i tætte og holdbare beholdere. Væsker
kan f.eks. opbevares i lukkede dunke eller tromler.

Beholderne skal være beregnet til formålet og
skal være tydeligt mærket med angivelse af indhold. Låget skal slutte tæt.

Opbevaring
Olier og kemikalier samt farligt affald heraf skal opbevares
på et tæt og solidt underlag. Pladsen skal være overdækket eller placeret indendørs.
Regn eller smeltevand må ikke kunne komme ind på pladsen.
Der må ikke være afløb til kloak eller dræn fra pladsen.

Pladsen skal være indrettet, så hele indholdet af
den største beholder kan opsamles ved utæt
emballage, spild, mv.
Dette kan gøres på følgende måder:

1. Med opkant rundt om pladsen.
2. Med en tæt opsamlingsbeholder under en stabil rist.
3. Med afløb fra pladsen til tæt opsamlingsbeholder.

Opbevaringspladsen skal være aflåst, når den ikke er under
opsyn.
Giftstoffer, bekæmpelsesmidler og lignende skal opbevares i
et særskilt rum eller aflukke, der altid skal være aflåst.

§3 Forurening
Pludseligt opstået forurening skal STRAKS anmeldes til Alarmcentralen på tlf. nr. 112.
Pludselig forurening er f.eks. spild på terræn
eller til kloak. Endvidere skal enhver der forårsager eller konstaterer forurening med olier, kemikalier eller farligt affald heraf snarest
underrette Fredensborg Kommune, Natur og
Miljø på tlf. nr. 72 56 50 00.
§4 Andre bestemmelser
Bestemmelserne i denne forskrift er ikke til
hinder for, at Byrådet efter Miljøbeskyttelseslovens § 42 stk. 1-4, kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger.
§5 Klage
Fredensborg Kommunes afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
§6 Straf
Overtrædelse af forskriftens § 2 kan straffes
med bøde efter den i § 1 nævnte bekendtgørelse.

§7 Ikrafttrædelse
Denne forskrift træder i kraft ved Byrådets vedtagelse.
Samtidig med ikrafttrædelse af denne forskrift ophæves Fredensborg-Humlebæks
forskrift for opbevaring af olier og kemikalier af 25. april 1994.

Vedtaget af Byrådet d. 30. november 2009

Vejledning

Byggetilladelse og
brandmæssige forhold
Etablering af overdækninger, placering af containere og
bygning af udhuse kræver som hovedregel tilladelse. Anmeldelse og ansøgning fremsendes til Fredensborg Kommune i henhold til bestemmelserne efter det enhver tid
gældende bygningsreglement.
Opbevaring af olier og kemikalier kan udgøre en brand–
og sikkerhedsmæssig risiko. Der henvises til gældende
bestemmelser på dette område.

Bortskaffelse af affald
Der henvises til Fredensborg Kommunes regulativ
for erhvervsaffald som kan ses på www.fredensborg.dk.
Bemærk at der skal søges om fritagelse såfremt den
kommunale indsamlingsordning ikke benyttes.

Yderligere information:
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