
Retningslinjer for opbevaring af kemikalier, olie og farligt affald 

 

Undgå uheld og forureninger  

I bør altid ved opbevaring af kemikalier, olie og farligt affald forsøge at reducere risikoen for uheld. 
Ved at følge folderens retningslinjer for opbevaring og håndtering af olie, kemikalier og farligt 
affald, er I godt på vej til at opnå dette mål. 
 

Hvad er kemikalier, olie og farligt affald 
Kemikalier er f.eks. køler- og sprinklervæske, og olie er f.eks. motorolie. 
Farligt affald kan være spildolie, køle- og smøremidler og malerrester. 
 

Emballage  
Kemikalier, olie og farligt affald skal opbevares i egnede tætte beholdere eller i den oprindelige 
emballage. Beholderen eller emballagen skal være tydeligt mærket med indholdet så 
sammenblanding undgås. Emballagen til kemikalier skal desuden være mærket med stoffets eller 
blandingens navn, faresætninger (H-sætninger), faresymboler og sikkerhedssætninger.  
 

Opbevaring generelt 
Du skal opbevare farlige stoffer og farligt affald sikkert, så der f.eks. ved brud på en beholder, ikke 
kan ske forurening af jord, grundvand, søer og vandløb eller det offentlige kloaksystem.  
 

• Opbevaring skal ske med mulighed for opsamling eller på tæt belægning. Tæt belægning er 
f.eks. et betongulv uden revner. Fliser og SF-sten anses ikke for at være tæt belægning.  

• Hvis der er risiko for, at flydende affald/kemikalier kan løbe i kloakken eller ud på jorden, 
skal opbevaringspladsen sikres. 

• Det skal være muligt at opsamle spild svarende til indholdet i den største beholder på 
opbevaringspladsen  

 
 Opsamling af spild kan f.eks. sikres på en af følgende måder: 

• Placere oplaget i en tæt spildbakke i et bestandigt materiale 

• Placere oplaget på tæt gulv/belægning med tæt opkant omkring opbevaringsstedet  

• Placere oplaget på stabil rist over en tæt grube i gulvet.  

• Placere oplaget på tæt belægning og fald mod afløb til tæt opsamlingsbrønd, uden afløb til 
kloak. 

• Benytte en dobbeltvægget beholder (vær opmærksom på, at dette dog ikke sikrer mod 
spild ved håndtering). 

 
Håndtering 
Ved håndtering af kemikalier, olie og farligt affald skal et eventuelt spild i forbindelse med 
påfyldning eller aftapning kunne opsamles.  
 

Særligt for indendørs opbevaring 



• Hvis f.eks. oplaget er i nærheden af et gulvafløb, eller en udvendig port eller dør, skal 
oplaget enten flyttes eller pladsen for oplaget skal forsynes med opkant. Alternativt kan et 
ikke anvendt gulvafløb støbes til. 

• Det er en god ide, at opbevare tromler i en reol med en spildbakke under tromlerne. 
Reolen gør, at der spares gulvplads.  
 

   

 
Eksempel på indendørs oplagring, hvor der er lavet en grube i gulvet med en rist over. 

 
 

Særligt for udendørs opbevaring  
• Skal være overdækket og afskærmet mod nedbør, så regn- og overfladevand ikke kan skylle 

spild af olie, kemikalier eller farligt affald ud på jorden eller i kloakken. Dette gælder også 
fast affald som f.eks. motordele med olie eller metalspåner med køle-/smøremiddel.  

• Oplaget skal være sikret mod påkørsel 
• Det anbefales at sikre oplaget mod hærværk ved at låse det inde.  

 
Et udendørs oplag kan f.eks. placeres i et lukket skur eller container med tæt bund og opkant. 

 
Nedenfor er vist eksempler på mulige indretninger af udendørs oplagring: 
 

Eksempel på indendørs oplagring, hvor beholderne står på en grube i 
gulvet med en rist over. Et halvtag med støbt bund, f.eks. af beton og med en kant som afgrænsning. For at lette 
håndtering af beholdere kan de placeres på en rist, der flugter med overkanten af afgrænsningen.   

 



En container specielt fremstillet til opbevaring af farligt affald, 
Containeren skal, som ved øvrige opbevaringsformer, kunne tilbageholde et spild svarende til den største beholder der 
benyttes 

 
Inden du laver overdækninger, skure eller opstiller containere (permanente) skal du søge om 
byggetilladelse. Ansøgning om byggetilladelse skal sendes til Fredericia Kommune. 
 

Særligt for opbevaring i dobbeltvæggede tanke  
Alle dobbeltvæggede tanke skal stå på tæt belægning. Der stilles ikke krav om spildbakke.  
 
Dobbeltvæggede tanke, der er placeret udendørs og som fyldes ved pumpning inde fra værkstedet 
skal forsynes med en overfyldningsalarm, hvis man ikke har opsyn med tanken under pumpningen.   
 
Hvis en dobbeltvægget tank fyldes ”manuelt” - ved overhældning - er der risiko for spild uden på 
tanken, derfor skal tanken stå på tæt belægning med mulighed for opsamling. For at undgå 
regnvand skyller olie ned på jorden eller i kloaksystemet, skal tanken være overdækket.  
 

Opbevaring af olie og kemikalier i tanke 
Overjordisk/underjordiske tanke til mineralolie-produkter 
Tanke, der bliver anvendt til opbevaring af fyringsolie, benzin, petroleum, smøreolie og dieselolie, 
er omfattet af olietanksbekendtgørelsen. Det gælder både for nedgravede og overjordiske tanke. 
For tanke over 6000 liter gælder særlige regler. Yderligere information kan du på Fredericia 
Kommunes hjemmeside:http://www.fredericia.dk/borger/affald-kloak-miljoe/olietanke 
 
Nedgravede tanke til kemikalier 

Nedgravede tanke der anvendes til opbevaring af kemikalier, f.eks. tanke til opbevaring af acetone 
eller terpentin, skal godkendes af kommunen efter Miljøbeskyttelseslovens §19. 
 
Overjordiske tanke til kemikalier og farligt affald 

For oplag af kemikalier/farligt affald i overjordiske tanke, gælder de retningslinjer, der er oplistet 
under indendørs og udendørs opbevaring. 
 
 
Opbevaring af giftige stoffer 

Visse typer af kemiske stoffer og blandinger kan bruges til ikke-fredelige formål, hvis de kommer i 
de forkerte hænder. Derfor er der krav om sikker opbevaring og pligt til at anmelde tyveri af giftige 
stoffer og blandinger. 
Generelt er stoffer og blandinger mærket med piktogrammerne ”dødningehoved” og 
”eksploderende mand” omfattet. 



                            
 
For yderligere information henvises til miljøstyrelsen hjemmeside 
mst.dk. Her kan du også finde en liste over, hvilke type stoffer der er omfattet. 
 

Opbevaring af brandfarlige væsker og F-gas 
Ved opbevaring af brandfarlige væsker og F-gas vil der ofte skulle forlægge en tilladelse fra 
brandmyndighederne og denne tilladelse meddeles jf.de tekniske forskrifter for brandfarlige 
væsker og tekniske forskrifter for F-gas. Der er dog oplag som er undtaget fra disse forskrifter. 
 
For yderligere information kan den ”tekniske forskrift for brandfarlige væsker” findes på 
Beredskabsstyrelsens hjemmeside www.brs.dk. 
 
Ved tvivlsspørgsmål vedr. brandfarlige væsker eller flaskegas kan Trekantsområdet Brandvæsen 
kontaktes på 76 810 899 eller på mail myndighed@trekantbrand.dk  
 

Oplag af kemikalier 
Oplag af kemikalier kan være omfattet af reglerne om miljøtilsyn (bekendtgørelse vedr. 
brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, listepunkt D51 eller reglerne 
om godkendelsespligt (godkendelsesbekendtgørelse listepunkt 201). 
 
Virksomheder med større oplag af brandfarlige, eksplosive, giftige eller miljøfarlige stoffer, kan 
være omfattet af risikobekendtgørelsen. Eksempler på risikovirksomheder er virksomheder med 
meget store oplag af f.eks. benzin, virksomheder der producerer eller oplagrer industrigasser og 
større lagerhoteller med oplag af opløsningsmidler, landbrugskemikalier o.lign. Disse 
virksomheder har pligt til at anmelde sig til kommunen inden etablering af oplaget. 
 

Uheld eller forurening  
Hvis der sker spild af olie eller kemikalier, som risikerer at forurene jord, vandområder, grundvand 
eller kloak, har du pligt til at begrænse uheldet og straks kontakte 112 og indenfor normal 
åbningstid kommunen, Natur & 
Miljø. 
 

Lovgivning 
I Fredericia Kommunes regulativ for erhvervsaffald fremgår retningslinjerne for ikke-
genanvendeligt farligt affald. 
 

Yderligere information  
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Fredericia Kommune på telefon 7210 7000. 
Spørg efter Natur & Miljø. 
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