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FORMÅL
Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå, at der sker forurening af jord, 
grundvand, søer, vandløb, havet og kloaksystem. Forskriften skal sikre en forsvarlig 
miljømæssig opbevaring af olier og flydende kemikalier - herunder råvarer, halvfa-
brikata, færdigvarer og affald.

LOVGRUNDLAG
Forskriften er udfærdiget af Aarhus Kommune med hjemmel i Miljøministeri-
ets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006, § 18 om miljøregulering af 
visse aktiviteter.

GYLDIGHEDSOMRÅDE
Forskriften gælder for alle virksomheder i Aarhus Kommune, der har oplag af 
olier, flydende kemikalier eller produkter, hvor disse kan sive ud. Forskriften 
gælder ligeledes midlertidige oplag.

Undtaget er virksomheder, der er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse 
eller andre landsdækkende bestemmelser på området – f.eks. opbevaring af 
olieprodukter i olietanke, opbevaring af farligt affald på autoværksteder eller 
opbevaring af giftige kemikalier.

Forskriften omfatter både råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald og gæl-
der for oplag i emballager på 25 liter eller større.

OPBEVARING
Generelt
Al oplag af olier og kemikalier skal opbevares således, at der ikke sker forurening af 
omgivelserne, hvis der skulle opstå spild.

Virksomhedernes oplag af olier og kemikalier skal være placeret således, at uved-
kommende ikke umiddelbart kan få adgang dertil.

Emballage
Olier og kemikalier skal opbevares i egnede, bestandige og tætte beholdere 
med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og være tyde-
ligt mærket med angivelse af indhold.



4

Eksempler på indendørs opbevaring:

•	 På et tæt gulv med tæt opkant omkring opbevaringsstedet.
•	 I en tæt spildbakke i et bestandigt materiale – evt. under 
       stabil rist.
•	 På en stabil rist over en tæt opsamlingsgrav i gulvet.

Indendørs opbevaring
Beholdere med olie og kemikalier skal opbevares på tæt bund, der er resistent 
overfor de oplag der opbevares. Fliser, SF-sten og lignende belægninger anses 
ikke som tætte belægninger.

Opbevaringspladsen skal indrettes således, at indholdet fra den største behol-
der, der opstilles på pladsen, kan tilbageholdes ved uheld – dvs. olie eller kemi-
kalier må ikke kunne løbe i kloaksystemet eller ud på jorden udenfor bygningen.

Spildbakke indrettet til tromler med eller uden stativ.
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Eksempler på udendørs opbevaring:

•	 På et tæt gulv med tæt opkant omkring opbevaringsstedet.
•	 I en tæt spildbakke i et bestandigt materiale – evt. under stabil rist
•	 I et lukket skur med tæt bund og opkant
•	 På et tæt befæstet areal med afløb til en tæt opsamlingsbrønd eller 
•	 sump – der må ikke være afløb til kloak
•	 I en container som er specielt indrettet med tæt opsamlingsbeholder

Oplagene skal være effektivt afskærmet mod nedbør og smeltevand 
og kunne aflåses.

Udendørs opbevaring
Udendørs opbevaringspladser skal være overdækkede og afskærmet mod ned-
bør og smeltevand. Opbevaringspladsen skal være sikret mod påkørsel og være 
aflåst efter arbejdsophør.

Opbevaringspladsen skal være indrettet med tæt bund, der er resistent over-
for de oplag der opbevares. Fliser, SF-sten og lignende anses ikke som tætte 
belægninger.

Opbevaringspladsen skal indrettes således, at indholdet fra den største be-
holder, der opstilles på pladsen, kan tilbageholdes ved uheld – dvs. olie eller 
kemikalier må ikke kunne løbe i kloaksystemet eller ud på jorden.

En overdækket plads med opkant, som er afskærmet mod nedbør.
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Et lukket skur med tæt befæstet gulv og opkant

  En container med opsamlingsbeholder under stabil rist.
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TILSYN
Aarhus Kommune fører tilsyn med overholdelse af forskriftens bestemmelser.

I konkrete situationer kan Aarhus Kommune stille krav om yderligere forure-
ningsbegrænsende foranstaltninger, end de der er nævnt i denne forskrift.

KLAGE OG DISPENSATION
Aarhus Kommunes afgørelser i henhold til forskriften kan ikke påklages til an-
den administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 2.

Såfremt individuelle forhold taler herfor, kan Aarhus Kommune efter ansøgning 
dispensere fra forskriftens krav til opbevaring af olier og kemikalier. En dispen-
sation kan til enhver tid tilbagekaldes.

OVERTRÆDELSE AF FORSKRIFTEN
Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med 
bøde den, der overtræder forskriftens krav, jf. bekendtgørelsens § 22, stk. 2.

UHELD SOM MEDFØRER FORURENING
Enhver, der forårsager eller konstaterer forurening, har  pligt til at begrænse 
uheldet og straks anmelde det til Alarmcentralen via tlf. 112.



Teknik og Miljø 

YDERLIGERE INFORMATION

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Aarhus 
Kommune.  (Navne og adresser er revideret pr 5. oktober 2016)

Indretning i.h.t. forskriften
Teknik og Miljø, Virksomheder og Jord
Grøndalsvej 1C
8260 Viby J.
Tlf. 89 40 22 13
e-mail: virksomheder@aarhus.dk

Bortskaffelse af farligt affald
Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus
Bautavej 1
8210 Aarhus V
Tlf. 89 40 15 00
e-mail: affaldvarme@aarhus.dk

Byggetilladelse
Teknik og Miljø, Byggeri
Grøndalsvej 1C
8260 Viby J.
Tlf. 89 40 22 13
e-mail: byggesag@mtm.aarhus.dk

Brandmæssige forhold
Østjyllands Brandvæsen
Ny Munkegade 15
8100 Aarhus C
Tlf. 86 76 76 76
e-mail: brandvaesen@ostbv.dk

Yderligere oplysninger kan findes på Aarhus Kommunes hjemmeside på  
www.aarhus.dk.




