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Kapitel 1:
Indledning

§ 1. Formål
Formålet med denne forskrift er at sikre, at olie og kemikalier opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt kloaksystem.
§ 2. Gyldighedsområde
Denne forskrift omfatter både råvarer, færdigvarer samt affald, der
indeholder olie og kemikalier.
Forskriften gælder for alle virksomheder og institutioner i Silkeborg
Kommune.
Forskriften gælder ikke for opbevaring og håndtering af olie og kemikalier, hvis dette er omfattet af anden lovgivning eller andre bestemmelser (fx miljøgodkendelser, benzinstationsbekendtgørelsen, autoværkstedsbekendtgørelsen eller olietankbekendtgørelsen).
Forskriften gælder kun for overjordiske oplag af olie- og kemikalier
samt affaldsprodukter herfra.
Definitioner
En tæt belægning er en belægning, der er tæt i forhold til de væsker, du opbevarer.
En påfyldningsstuds er stedet på motorkøretøjet, hvor påfyldningsslangen kan tilkobles.
Påfyldningsslange er slangen på diesel/benzintanken til brug ved påfyldning af motorkøretøjet.
Vandige recipienter er søer, åer, vandløb, hav og grundvand og lignende.
En udleveringsstander er apparatur til aftapning af brændstof, typisk
placeret direkte på den overjordiske lagertank. Hvis udleveringsstanderen er tilknyttet en nedgravet lagertank, udgør den typisk en
selvstændig enhed stående på jorden, som på benzinstationer.
Lagertank er den tank, der indeholder brændstof, der aftappes.
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Kapitel 2:
Opbevaring

§ 3. Generelle regler
Akkumulatorer, olie og kemikalier skal opbevares og håndteres så
spild i forbindelse med uheld, tæring, aftapning og omhældning ikke
kan forurene jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak.
Påfyldning og tømning skal foregå på forsvarlig vis.
Opbevaringen skal foregå på et plan og tæt belægning og indret-tes,
så håndtering af indhold i beholderen kan ske uden at spilde.
Silkeborg kommune betragter som udgangspunkt følgende som en
tæt belægning:
En tæt belægning er en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden ikke mister sin evne til at tilbageholde olier eller kemikalier fra at
gennemtrænge belægningen.
Fliser, SF-sten og lignende anses derfor ikke som tætte belægninger
til opbevaring af olie og kemikalier
Tætte belægninger skal etableres således, at de er i stand til at
modstå de mekaniske påvirkninger, som de bliver udsat for.
Belægningerne skal være i god vedligeholdelsesmæssig stand. Skader og utætheder i tætte belægninger skal udbedres straks, efter at
de er konstateret.
Der skal altid være tilstrækkelig opsamlingsmateriale i form af f.eks.
kattegrus eller sand tilgængelig på virksomheden til opsamling ved
spild eller uheld.
§ 4. Emballage
Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og i god
vedligeholdelsesmæssig stand, og tydeligt mærket med angivelse af
indhold.
For råvarer og færdigvarer er originalemballagen egnede beholdere. Egnede beholdere til affald med olie eller kemikalier er som
udgangspunkt følgende:
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•
•
•
•
•

Tanke godkendt iht. olietankbekendtgørelsen
Dobbeltvæggede palletanke
Dobbeltvæggede tanke fremstillet til opbevaring af af
faldsprodukter fra olie- og kemikalier
Original emballage i form af tromler, dunke og lignende
Andre beholdere designet til opbevaring af farligt affald

Silkeborg Kommune afgør om de anvendte beholdere er egnede til
formålet, samt om de er i god vedligeholdelsesmæssig stand.
§ 5. Indretning af areal til beholdere
Opbevaring af olie og kemikalier skal foregå, så der ikke er risiko for
afledning af spild til jord, kloaksystem eller vandløb. Oplaget skal ALTID være overdækket og afskærmet mod nedbør, samt sikres mod
påkørsel og hærværk.
OBS: Husk at forskriften ikke gælder for bl.a. diesel, benzin og olietanke, som er reguleret af anden lovgivning jf. § 2.
Det vil sige, at dieselolie- og fyringsolietanke ikke er omfattet af § 5.
Pladser til oplag af olie og kemikalier skal derudover indrettes på én
af følgende måder:
På en tæt belægning: Der skal være en opkant langs randen af plsen, hvis der er risiko for afledning til kloak, dræn, jord eller
vandige recipienter. Det afgrænsede område skal kunne rumme indholdet fra den største beholder.
På en tæt spildbakke: Spildbakken skal kunne rumme indholdet af
den største beholder på spildbakken. En tæt spildbakke skal være af
materialer, som er holdbare overfor de stoffer, som opbevares. Hvis
opbevaring sker i dobbeltvæggede tanke skal spildbakken kun kunne
opsamle spild omkring påfyldningen.
Pladser der ved vedtagelse af denne forskrift har tæt belægning og
fald mod afløb til tæt opsamlingsbrønd er fortsat lovlige.
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Herunder er vist nogle eksempler på korrekt opbevaring af et olie og
kemikalieoplag.
Silkeborg Kommune kan, efter miljøbeskyttelseslovens § 42, stk.
1 - 4, stille krav om yderligere forureningsbegrænsende tiltag
eller forbud mod et oplag.

Figur 1: Eksempel på indendørs opbevaring

Figur 2: Udendørs opbevaring i
container med dobbelt bund.

Figur 3: Udendørs opbevaring under tag
med tæt bund og opkant.

§ 6. Opbevaring af akkumulatorer
Akkumulatorer skal opbevares i en tæt syreresistent beholder. Udendørs opstillede beholdere, som står i det fri, skal være med tætsluttende låg.
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Kapitel 3:
Indretning og drift af påfyldningspladser for motorbrændstof

§ 7. Generelt om påfyldningspladser
Påfyldningspladsen omfatter det areal, hvor påfyldning af motorkøretøjer og lagertanke foregår. Påfyldningspladsen skal indrettes så forurening af jord, grundvand, søer, vandløb og kloaksystemet undgås.
Hvis der sker spild på påfyldningspladsen, skal dette straks opsamles.
Der skal altid være adgang til opsamlingsmateriale til opsamling
af spild på påfyldningspladsen.
Påfyldningspladsen må ikke uden særskilt tilladelse anvendes til
vaskeaktiviteter.
§ 8. Indretning af udendørs påfyldningsplads med tæt
belægning
Påfyldningspladsen skal etableres med en belægning, som er
tæt overfor benzin og diesel. Belægningen kan enten være støbte betonplader eller asfalt.
For udendørs påfyldningspladser skal arealerne omkring påfyldningspladserne have fald væk fra pladsen, så regnvand fra de
omkringliggende arealer ikke løber ind på pladsen.
Regler for udendørs påfyldningspladser, hvor der tankes under
25.000 liter årligt.
Under udleveringsstanderen/påfyldningsslangen samt i området for tankning af køretøjer, skal der etableres et areal med en
belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Der skal være
en afstand på mindst 0,5 meter fra udleveringsstanderen/påfyldningsslangen til yderkanten af den tætte belægning. (Se figur 4).
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Figur 4: Indretning af udendørs påfyldningsplads ved tankning på under
25.000 L.

Belægningen skal have hældning ind mod midten af påfyldningspladsen.
Påfyldningspladsen skal som minimum måle 3x3 m.
Regler for udendørs påfyldningspladser, hvor der årligt tankes
25.000 liter eller derover
Under udleveringsstanderen/påfyldningsslangen samt i området for
tankning af køretøjer, skal der etableres et areal med en belægning,
som er tæt overfor benzin og diesel. Der skal være en afstand på
mindst 0,5 meter fra udleveringsstanderen/påfyldningsslangen til
yderkanten af den tætte belægning. Belægningen skal have hældning ind mod midten af påfyldningspladsen. (Se figur 5).
Påfyldningspladsen skal som minimum måle 3x3 m.
Påfyldningspladsen skal være indrettet med fald mod afløb via
sandfang til en olie- og benzinudskiller, der som minimum har flydelukke. Pladsen må ikke etableres før end der er givet tilslutningstilladelse hertil.
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Figur 5: Indretning af udendørs påfyldningsplads ved tankning
over 25.000 liter pr. år.

Regler for indendørs påfyldningsplads
Under udleveringsstanderen/påfyldningsslangen samt i området for
tankning af køretøjer, skal der etableres et areal med en belægning,
som er tæt overfor benzin og diesel. Der skal være en afstand på
mindst 0,5 meter fra udleveringsstanderen/påfyldningsslangen til
yderkanten af den tætte belægning.
Belægningen skal have hældning ind mod midten af påfyldningspladsen.
Påfyldningspladsen skal som minimum måle 3x3 m.
Påfyldning må ikke ske, så der er risiko for, at spild vil løbe ud ved
porte eller andre udgange til ubefæstede arealer.
§ 9. Påfyldningspistol og -slange
Påfyldningspistol skal lukke automatisk, når tanken er fuld.
Påfyldningsslangen må ikke kunne nå uden for påfyldningspladsens
afgrænsninger. Der kan gives dispensation herfor, hvis
virksomheden har behov for længere påfyldningsslanger, for at
kunne nå op til påfyldningsstedet på køretøjerne.
For at der skal kunne gives dispensation, skal ejer sikre, at der er
skiltet omkring olietanken med, at tankning skal foregå på påfyldningspladsen.
Påfyldningsslangen skal være i god stand.
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Kapitel 4:
Administrative
bestemmelser

§ 10. Tilsyn og kontakt
Silkeborg Kommune fører tilsyn med, at forskriftens bestemmelser overholdes.
§ 11. Straf ved overtrædelse af forskriften
Overtrædelse af forskriftens kapitel 2 og 3 kan straffes med
bøde efter reglerne i bekendtgørelse om miljøregulering af visse
aktiviteter.
§ 12. Dispensation og klage
Silkeborg Kommune kan efter ansøgning dispensere fra reglerne
i kapitel 2 og 3, hvis individuelle forhold taler for det. Dispensationer efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Denne forskrift eller afgørelser truffet efter denne forskrift kan
ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. reglerne i
bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.
§ 13. Lovgrundlag
Forskriften er udarbejdet i henhold til § 18 i Miljøministeriets
be-kendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter med senere ændringer.
§ 14. Ikrafttrædelse
Denne forskrift træder i kraft den 1. august 2012.
Forskriften er annonceret i Ekstraposten den 11. juli 2012 og på
Silkeborg Kommunes hjemmeside (www.silkeborgkommune.dk).
Forskriften er vedtaget af Byrådet den 25. juni 2012.
Anden udgave er udgivet 1. april 2014.
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Bilag 1:
Information om anden
lovgivning

Byggetilladelse og andre tilladelser
Etablering af olie- og benzinudskiller og tankpladser, overdækninger, containere og skure kræver en godkendelse efter byggeloven og miljøbeskyttelsesloven.
I ukloakerede områder, skal der også søges om tilladelse til
udledning til recipient eller om tilladelse til en form for nedsivningsanlæg, opsamlingstank mv., hvis der skal etableres et afløb
med olie og benzinudskiller.
I kloakerede områder skal der ansøges om tilladelse til at tilslutte afløbet til spildevandsledning.
Ansøgninger til ovenstående skal sendes til Silkeborg Kommune,
Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg eller
virksomhederogjord@silkeborg.dk.
Vi anbefaler, at ansøger på forhånd henvender sig til Silkeborg
Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen for at drøfte den påtænkte
placering.
Har du brug for yderligere oplysninger kan du kontakte Naturog Miljøsektionen ved Silkeborg Kommune på tlf. 89 70 10 00
eller virksomhederogjord@silkeborg.dk.
Underjordiske tanke
Opbevaring af kemikalier og farligt affald i nedgravede tanke
kræver tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.
Som udgangspunkt gives der ikke tilladelse til opbevaring af
farligt affald i en nedgravet tank, hvor det ikke er muligt dagligt
at kunne tilse tankens sider og bund.
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Silkeborg Kommune
Teknik- og Miljø
Søvej 3,
8600 Silkeborg

