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Forskrift for håndtering og opbevaring af olier 

og kemikalier i Holbæk Kommune 

 
Formål 

 
Olie og kemikalier skal håndteres og opbevares forsvarligt for at minimere risikoen for 

forurening af jord, grundvand, søer, vandløb, og fjorden/havvand, samt for at undgå spild til 

kloaksystemet. 

Olie og kemikalier omfatter ligeledes produkter, hvorfra olie og kemikalier kan sive ud – f.eks. 

brugte oliefiltre eller akkumulatorer. 

Der ikke er klare regler for opbevaring af olie og kemikalier på virksomheder, som ikke har en 

miljøgodkendelse, spildevandstilladelse, eller er omfattet af en branchebekendtgørelse. 
Forskriftens formål er derfor at tydeliggøre reglerne, for at begrænse risikoen for forurening. 

 

Lovgrundlag 

Denne forskrift er udarbejdet med hjemmel i kapitel 10 i bekendtgørelse om miljøregulering af 

visse aktiviteter (miljøaktivitetsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af lov 

om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). 

 
 

Gyldighedsområde 

Forskriften gælder for virksomheder og institutioner i Holbæk Kommune, der har oplag af olier, 

flydende kemikalier eller produkter, hvor disse kan sive ud, samt affald der indeholder olie og 

kemikalier, eksempelvis akkumulatorer og oliefiltre. 

 

Forskriften gælder ligeledes midlertidige oplag. 

 

Forskriften gælder ikke for opbevaring og håndtering af olie og kemikalier, hvis dette er 

reguleret af anden lovgivning, eksempelvis i miljøgodkendelser, 

autoværkstedsbekendtgørelsen eller olietankbekendtgørelsen. Forskriften omfatter dermed 

ikke stationære olietanke til eksempelvis fyringsolie eller dieselolie. 

 

Forskriften gælder kun for overjordiske oplag af olie- og kemikalier samt affaldsprodukter 

herfra. 



Opbevaring af kemikalier og farligt affald i nedgravede tanke kræver tilladelse efter § 19 i 

Miljøbeskyttelsesloven. 

Som udgangspunkt gives der ikke tilladelse til oplag af affaldsprodukter i form af olier og 

kemikalier i en nedgravet tank, hvor det ikke er muligt dagligt at kunne tilse tankens sider og 

bund. 

 

Definitioner 

Impermeabelt underlag: En tæt belægning, der i løbet af påvirkningstiden er 

uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet, uden fare for 

nedsivning til jord og grundvand. 

 
Oplagsplads: Et område hvor olier og kemikalier opbevares. 

 

Egnede beholdere: Tæt emballage beregnet til formålet, hvor konstruktion og tæthed sikrer, at 

der ikke opstår fare for forurening. Emballagens materiale må ikke kunne angribes af indholdet 

eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med indholdet. Ved 

råvarer og færdigvarer skal indholdet fremgå af emballagen. 

 

Opkant: En kant i gulv eller terrænniveau, der kan tilbageholde spild på oplagspladsen. 

 

Olieprodukter: Råolie, GTL (Gas-To-Liquids) samt alle ikke-vandopløselige mineralske 

olieprodukter, som eksempelvis fyringsolie, dieselolie, benzin, petroleum og smøreolie. 

 

Spildbakke: Opsamlingsmulighed der som minimum kan rumme indholdet af den største 

beholder på spildbakken, og som er resistent overfor de stoffer som måtte kunne spildes i 

bakkerne også i forbindelse med eventuel sammenblanding af stoffer. 

 

Opbevaring 

 
Emballage 

Olier og kemikalier skal opbevares i egnede og tætte beholdere med tætsluttende låg. 

Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydeligt mærket med angivelse 

af indhold. 

 
Indendørs opbevaring 

Beholdere med olie og kemikalier skal opbevares på et plant, impermeabelt underlag, således 

at flydende olier og kemikalier ved spild eller uheld kan tilbageholdes i en mængde svarende til 

den største beholders volumen. Fliser, SF-sten og lignende belægninger anses ikke som et 

impermeabelt underlag. 

 
Eksempler på indendørs opbevaring: 

• På et tæt gulv med tæt opkant omkring opbevaringsstedet. 

• På en tæt spildbakke, som er i et bestandigt materiale. 

• På en stabil rist over en tæt opsamlingsgrav i gulvet. 



 

 
 

 

 

Lukket skur med impermeabelt underlag med opkant ved døråbning 

 

 

 

 

 
 

 
Spildbakke indrettet til tromler med eller uden stativ 



Udendørs opbevaring 

Udendørs oplagspladser skal være overdækkede og afskærmet mod nedbør og smeltevand. 

Derudover skal oplagspladsen være sikret mod påkørsel og være aflåst efter arbejdsophør. 

Oplagspladsen skal være plan og belagt med et impermeabelt underlag således, at olier og 

flydende kemikalier ved spild eller uheld kan tilbageholdes i en mængde svarende til den 

største beholders volumen – dvs. olie eller kemikalier må ikke kunne løbe i kloaksystemet eller 

ud på jorden. 

 
Eksempler på udendørs opbevaring: 

• Et overdækket areal med impermeabelt underlagt og opkant langs randen af 

oplagspladsen. 
• Opbevaring på en spildbakke og under tag. 

• På et overdækket areal med impermeabelt underlagt med afløb til en tæt 

opsamlingsbrønd eller sump. Der må ikke være afløb til kloak. 
 

 

 

 
Overdækket areal med impermeabelt underlag inden for opkanten. 

Container med opsamlingsbeholder under stabil rist 



Påfyldningspladser 

Arealer, hvor der kan forekomme spild af benzin eller andre olieprodukter, skal udformes 

således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, 

grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere egnet olieudskiller. 

 

Kravene finder ikke anvendelse for salgspladser på benzin- og dieselsalgsanlæg, som er 

omfattet af reglerne i bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra 

benzin- og dieselsalgsanlæg. 

 

Påfyldningspladsen skal være etableret med en tæt belægning. 

 

Akut forurening 

Enhver der forårsager eller konstaterer en forurening med olie eller kemikalier, har pligt til 

straks at begrænse uheldets omfang, samt at anmelde forureningen til alarmcentralen på 112. 

 

Tilsyn 

Holbæk Kommune fører tilsyn med overholdelse af forskriftens bestemmelser. 

 
 

Skærpede krav, dispensation og klage 

Såfremt det vurderes nødvendigt, kan Holbæk Kommune stille krav om yderligere 

forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften, jf. 
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen § 20, stk. 5. 

 

Såfremt individuelle forhold taler herfor, kan Holbæk Kommune efter ansøgning dispensere fra 

forskriftens krav til opbevaring af olier og kemikalier. En dispensation kan til enhver tid 

tilbagekaldes. Dispensationsansøgningen skal sendes til Holbæk Kommunes virksomhedsteam 

på virksomhed@holb.dk. 
 

Holbæk Kommunes afgørelser i henhold til forskriften kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed jf. § 21, stk. 2 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen. 

 
 

Overtrædelse af forskriften 

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, 

der overtræder forskriftens krav, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsen § 24, stk. 2. 

 

Ikrafttrædelse 

 
Forskriften er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 14. december 2022.     

 

  Forskriften er gældende fra den 15. december 2022. 
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