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Denne forskrift er udarbejdet i henhold til § 20 og § 24, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om 
miljøregulering af visse aktiviteter.

Formål
§ 1. Forskriften skal forebygge og imødegå forurening ved at stille krav om forsvarlig opbevaring af olie og 
kemikalier, herunder råvarer, halvfabrikata, hjælpestoffer, færdigvarer samt affald, i Rødovre Kommune. 
Forskriften skal således medvirke til at undgå og mindske risikoen for forurening af jord, grundvand, vandløb 
og kloaksystemet.

Anvendelsesområde 
§ 2. Forskriften omfatter alle virksomheder og institutioner i Rødovre Kommune, der ikke er omfattet af 
andre bestemmelser, herunder vilkår i miljøgodkendelser, udstedt med hjemmel i lov om miljøbeskyttelse, 
der har oplag af olie eller kemikalier. Forskriften omfatter også midlertidige oplag.

Stk. 2. Forskriften omfatter råvarer, halvfabrikata, hjælpestoffer, færdigvarer samt affald.

Stk. 3. Bestemmelserne i denne forskrift er ikke til hinder for, at Rødovre Kommune kan stille krav om yder-
ligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens 
§ 20, stk. 5, eller gennemføre selvhjælpshandlinger i medfør af lov om miljøbeskyttelse. 

Opbevaring
§ 3. Oplag af olie og kemikalier, herunder råvarer, halvfabrikata, hjælpestoffer, færdigvarer samt affald, skal 
opbevares i dertil indrettede beholdere, der er tætte og bestandige overfor deres indhold, herunder f.eks. 
dunke, ståltromler, spændelågsfade, palletanke, eller lignende. Beholdere skal placeres på tæt belægning uden 
mulighed for afløb til jord, vandløb, grundvand eller kloak. 

Stk. 2. Beholdere, jf. stk. 1, skal være tydeligt mærkede med indhold og forsynet med tætsluttende låg.

Stk. 3. Oplaget, jf. stk. 1, skal være indrettet, så uvedkommende ikke har adgang til dette, herunder f.eks. på 
aflåst plads, og være sikret mod påkørsel.

Stk. 4. Oplagspladsen skal for alle olier og kemikalier, jf. stk. 1, være under tag og indrettes således, at op-
samlingskapaciteten minimum svarer til indholdet i den beholder, der indeholder den største mængde. 

Stk. 5. Beholdere skal opstilles på en sådan måde, at der er uhindret adgang til inspektion for utætheder og 
spild.

Tilsyn
§ 4. Rødovre Kommune fører tilsyn med overholdelsen af forskriftens bestemmelser, jf. § 65, stk. 1, i lov om 
miljøbeskyttelse.

Bestemmelser
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Stk. 2. Rødovre Kommune skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet 
har underordnet betydning, jf. § 68 i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 3. I de i stk. 2 nævnte situationer skal Rødovre Kommune meddele den for forholdet an-
svarlige, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør, jf. § 69 i lov om miljøbeskyttelse. Rødovre 
Kommune fastsætter en frist herfor.

Dispensation
§ 5. Rødovre Kommune kan dispensere fra reglerne i denne forskrift, hvis dispensationen ikke er 
i strid med forskriftens formål eller tvingende saglige hensyn tilsiger det. 

Klage
§ 6. Afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 21, 
stk. 2, i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i § 6, stk. 1, kan til Natur- og Miljøklagenævnet påklages afgørelser 
vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbe-
styrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften. Klagefristen er fire uger fra den 
dag, afgørelsen er meddelt, jf. § 23 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Straf
§ 7. Med bøde straffes den, der undlader at opbevare olie og kemikalier i overensstemmelse med 
§ 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelo-
vens 5. kapitel, jf. § 24, stk. 3, i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 8. Forskriften træder i kraft den 1. april 2013. 
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Vejledning

I relation til bestemmelserne i denne forskrift skal man være opmærksom på følgende:

Enhver, der forårsager eller konstaterer forurening med olier eller kemikalier, skal straks an-
melde det til:
 Alarmcentralen på tlf. 1-1-2

Der kræves normalt byggetilladelse til etablering af skure, opstilling af containere, overdækning 
af olie- og kemikaliepladser og lignende. Ansøgning om byggetilladelse skal ske i henhold til det til 
enhver tid gældende bygningsreglement, for tiden bygningsreglement 2010 (BR10). Ansøgningen 
sendes til Rødovre Kommune, Teknisk Forvaltning, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre eller på 
mail rk@rk.dk. Tlf. 3637 7000.

Der gælder en række regler for anmeldelse af oplag og anlæg med brandfarlige væsker og kemi-
kalier.  Oplysninger vedrørende dette fås i Teknisk Forvaltning. Tlf. 3637 7000. 

For opbevaring af giftige kemikalier gælder særlige regler efter lovgivningen herom. 

Håndtering og oplag af brandfarlige stoffer skal overholde Forsvarsministeriets bekendtgørelse 
nr. 17 af 4. januar 2010 om brandfarlige væsker og bekendtgørelse nr. 28 af 4. januar 2010 om 
tekniske forskrifter for brandfarlige væsker med eventuelle senere ændringer. Spørgsmål ved-
rørende overholdelse af disse bestemmelser kan rettes til Teknisk Forvaltning, tlf. 3637 7000.

Tanke til opbevaring af fyringsolie, benzin, petroleum, smøreolie, dieselolie og lignende skal 
overholde olietankbekendtgørelsen3. Spørgsmål vedrørende overholdelse af disse bestemmel-
ser kan rettes til Teknisk Forvaltning, tlf. 3637 7000 eller til Miljøstyrelsen.

Benzin- og dieselanlæg, hvor der sker detailsalg af motorbrændstof ved påfyldning af motorkø-
retøjer, skal overholde benzinstationsbekendtgørelsen4. Spørgsmål vedrørende overholdelse af 
disse bestemmelser kan rettes til Teknisk Forvaltning, tlf. 3637 7000.

Opbevaring af olier og kemikalier i nedgravede tanke kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslo-
ven. Spørgsmål herom kan rettes til Teknisk Forvaltning, tlf. 3637 7000. 

3Bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
4Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg.
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Bilag: Eksempler på indretning af oplag for olier og kemikalier

Indendørs oplag

Produkt B
Produkt A

Olie

Køler-
væske
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Udendørs oplag 
Vær opmærksom på at der normalt kræves byggetilladelse til etablering af skure, opstilling af 
containere, overdækning af olie- og kemikaliepladser og lignende.

Olie

Olie
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