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Regulativ om opbevaring
af olier og kemikalier
Produkter, affald m.v.



Formål

§ 1  Formålet med dette regulativ er 
at sikre en miljømæssig forsvarlig 
opbevaring af olier og kemikalier.  
Regulativet skal medvirke til at 
undgå forurening af jord, grund-
vand, vandløb, søer, havet, luft 
samt det offentlige kloaksystem.

Gyldighedsområde

§ 2  Regulativet gælder for alle virk-
somheder i Horsens Kommune 
(dog ikke godkendelsespligtige 
virksomheder og landbrug).

§ 3  Regulativet omfatter opbevaring 
af olier og kemikalier i flytbare 
beholdere (dunke, tromler, pal-
letanke m.v.). Regulativet om-
handler ikke opbevaring af olier 
og kemikalier i stationære tanke.

§ 4  Regulativet gælder alle former 
for olier og kemikalier uanset 
om det er produkter, affald el-
ler andet. Regulativet omfatter 
f.eks. også fast affald som mo-
tordele eller metalspåner, hvor-
fra der kan ske udvaskning.

Opbevaring

§ 5  Oplag af olier og kemikalier skal 
til enhver tid opbevares miljø-
mæssigt forsvarligt, så der ikke 
kan opstå fare for forurening af 
omgivelserne, herunder af jord, 
grundvand, vandløb, søer, ha-
vet, luft eller det offentlige kloak-
system. Oplaget skal placeres, 
så uvedkommende ikke umid-
delbart har adgang til oplaget 
(f.eks. aflåst) og uden mulighed 
for påkørsel.

§ 6  Olier og kemikalier skal opbe-
vares på en tæt bund (f.eks. et 
betongulv) uden afløb til kloak. 
I den sammenhæng betragtes 
fliser, SFsten og asfalt (asfalt 
anses ikke for bestandigt over-
for olier og kemikalier) og lig-
nende ikke som en tæt belæg-
ning.

§ 7  Pladsen skal være indrettet, så 
en mængde svarende til den 
største beholderstørrelse kan 
tilbageholdes og opsamles.

§ 8  Pladsen skal være overdækket 
og i øvrigt være sikret mod til-
ledning af regn- og overflade-
vand.

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens kommune
Produkter, affald m.v.

Regulativet for opbevaring af olie og 
kemikalier blev vedtaget i byrådet 
den 22. juni 2010



hold til Miljøministeriets bek. nr. 1517 
af 14. december 2006 om miljøregu-
lering af visse aktiviteter § 22 stk. 2.

Vejledning og andre 
bestemmelser
Uheld eller forurening

Akut forurening kan ske i forbindelse 
med uheld og spild på befæstede 
arealer eller direkte på jorden, hvor-
ved der kan ske forurening af jorden 
eller via afløb til kloak, vandløb, søer 
eller havet.
Enhver, der forårsager eller konsta-
terer forurening med olier eller kemi-
kalier, skal straks anmelde det til:

Alarmcentralen på tlf. 112.

På mandage - onsdage fra. kl. 8.00 
- kl. 15.30, torsdage kl. 8.00 - 17.00 
og fredage kl. 8.00 – 13.00 kontaktes 
desuden:

Horsens Kommune, Miljø
Tlf. 76292929

Byggetilladelse

Der kræves normalt byggetilladelse 
til etablering af skure, opstilling af 
containere og overdækning af olie- 
og kemikaliepladser og lign. Byg-
ningsmyndigheden efterser, at ind-
retningen opfylder eventuelle brand 

og byggetekniske krav. Ansøgning 
skal ske i henhold til det til enhver 
tid gældende bygningsreglement, for 
tiden bygningsreglement 2008.

Ansøgning om byggetilladelse sen-
des til: 
Horsens Kommune 
Byggesagsafdeling
Rådhustorvet 4
8700 Horsens.

Kemiske stoffer  
og produkter
herunder giftige kemikalier og  
bekæmpelsesmidler

Kemiske stoffer og produkter skal end-
videre opbevares i overensstemmelse 
med bestemmelserne i Bekendtgørel-
se om klassificering, mærkning, salg 
og opbevaring af kemiske stoffer og 
produkter (Bekendtgørelse nr. 329 af 
16. maj 2002).

I henhold til denne bekendtgørelses 
§ 37 gælder bl.a., at ”meget giftige 
og giftige stoffer og produkter skal 
overalt opbevares forsvarligt, under 
lås, utilgængeligt for børn og ikke 
sammen med eller i nærheden af lev-
nedsmidler, foderstoffer, lægemidler 
og lignende”.

For bekæmpelsesmidler gælder, at 
disse skal opbevares i overensstem-
melse med Bekendtgørelse om be-

§ 9  Olier og kemikalier skal opbe-
vares i hensigtsmæssige, tætte 
beholdere med tætsluttende 
låg. Beholderne skal være be-
regnet til formålet og tydelig 
mærket med angivelse af ind-
hold. Eksempler på pladser til 
opbevaring af olier og kemika-
lier er vist i bilag 1.

Midlertidige oplag  
(f.eks. på byggepladser)
§ 10  Midlertidige oplag skal opbeva-

res i overensstemmelse med 
bestemmelserne i §§ 5, 6, 8 og 
9. Dette kan f.eks. foregå i en 
aflåst container.

Tilsyn

§ 11  Horsens Kommune fører tilsyn 
med overholdelse af regulati-
vets bestemmelser.

Klage og dispensation

§ 12  Horsens Kommunes afgørelser 
i henhold til dette regulativ kan 

ikke påklages til anden admi-
nistrativ myndighed jf. Miljømi-
nisteriets bek. nr. 1517 af 14. 
december 2006 om miljøregu-
lering af visse aktiviteter § 19 
stk. 2.

§ 13  Regulativet er ikke til hinder for, 
at Horsens Kommune efter Mil-
jøbeskyttelseslovens § 42 stk. 
1 – 4 kan stille krav om yderli-
gere forureningsbegrænsende 
foranstaltninger end angivet i 
regulativet, jf. Miljøministeriets 
bek. nr. 1517 af 14. december 
2006 om miljøregulering af vis-
se aktiviteter § 18 stk. 4.

§ 14  Horsens Kommune kan efter en 
konkret ansøgning dispensere 
fra regulativet, hvis særlige for-
hold taler herfor. En dispensa-
tion kan til enhver tid tilbagekal-
des.

Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet med hjem-
mel i Miljøministeriets bek. nr. 1517 
af 14. december 2006 om miljøregu-
lering af visse aktiviteter§ 18.

Overtrædelse  
af regulativet

Overtrædelse af regulativets bestem-
melser kan straffes med bøde i hen-

Container med opsamling i bunden 
under stabil rist



Pladserne skal indrettes så de over-
holder kravene i §§ 5 - 8.

Indendørs opbevaring

Indendørs opbevaring af olier og ke-
mikalier kan foregå på en af følgende 
måder:

• på et tæt gulv med opkant om-
kring opbevaringsstedet,

• på en rist i en tæt spildbakke la-
vet af et holdbart materiale,

• på en rist over en tæt opsam-
lingsbeholder i gulvet.

 

Udendørs opbevaring

Opbevaring af olier og kemikalier 
udendørs kan finde sted på en af 
følgende måder:

• Overdækket plads sikret mod til-
strømning af regn- og overflade-
vand og på tæt belægning uden 
afløb og med opkant omkring 
pladsen.

• Container specielt indrettet her-
til, med tæt opsamlingsbeholder 
under stabil rist.

• Lukket skur med tæt bund og 
opkant.

Spildbakke indrettet 
til tromler med eller 
uden stativ.

Overdækket plads 
med helstøbt beton-
gulv med opkant som 
afgrænsning.

Lukket skur med tæt bund og 
med opkant som afgrænsning.

Eksempler på pladser til opbevaring af 
olier og kemikalier

kæmpelsesmidler (Bekendtgørelse 
nr. 533 af 18. juni 2003).

I henhold til denne bekendtgørelses 
§ 45 gælder, at ”Meget giftige og gif-
tige bekæmpelsesmidler, skal overalt 
opbevares miljø- og sundhedsmæs-
sigt forsvarligt, under lås, utilgæn-
geligt for børn og ikke sammen med 
levnedsmidler, foderstoffer, lægemid-
ler eller lignende”.

Anmeldelse og  
aflevering af farligt affald

Farligt affald fra virksomheder skal 
bortskaffes efter det til enhver tid 
gældende regulativ på området. Far-
ligt affald omfatter også emballage 
med rester af olier og kemikalier.

Virksomheder, der har farligt affald 
skal anmelde typer og mængder til 
Horsens Kommune, Affald og Gen-
brug. Skema til anmeldelse af farligt 
affald kan findes på Horsens Kommu-
nes hjemmeside - www.horsenskom.
dk.

Farligt affald skal afleveres til:
Horsens Genbrugsplads
Endelavevej 24
8700 Horsens

Brædstrup Genbrugsplads 
Energivej 11
8740 Brædstrup

Vedslet Genbrugsplads 
Gl. Århusvej 50, Grumstrup
8732 Hovedgård

– eller anden modtager godkendt af 
Horsens Kommune.

I Horsens Kommune kan virksomhe-
der aflevere op til 200 kg farligt affald 
på genbrugspladsene om året.



Horsens Kommune
Rådhustorvet 4

8700 Horsens
 

Telefon: 76 29 29 29
Telefax: 76 29 29 29

www.horsenskommune.dk
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