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Formål 
 
§1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af 
olier og kemikalier m.m. Forskriften skal medvirke til at undgå forurening 
af jord, grundvand, recipienter og luft samt det offentlige kloaksystem. 
 
Lovgrundlag 
 
§2. Forskriften er udarbejdet med hjemmel i Miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 § 6 stk. 1 vedrørende anden 
virksomhed end listevirksomhed.   
 
Gyldighedsområde 
 
§3. Forskriften gælder for alle virksomheder og institutioner i Struer 
Kommune, der har oplag af olier og kemikalier m.m., dog undtaget 
virksomheder, der er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse eller andre 
landsdækkende bestemmelser på området. 
 
Stk. 2. Forskriften omfatter opbevaring af olier og kemikalier i flytbare 
beholdere. 
 
Stk. 3. Forskriften omfatter opbevaring af kemikalier i overjordiske og 
nedgravede tanke. 
 

Stk. 4. Forskriften omfatter ikke farligt affald, jf. dog stk. 5. Farligt affald i 
øvrigt reguleres af den gældende affaldsbekendtgørelse. 
 
Stk. 5. Forskriften omfatter opbevaring af farligt affald i overjordiske og 
nedgravede tanke. 



Definitioner 
 
§4. Ved flytbare beholdere forstås dunke, tromler og palletanke m.v. til 
opbevaring af olier og kemikalier. 
 
Stk. 2. Ved en tank forstås enhver stationær beholder til opbevaring af 
kemikalier og farligt affald. 
 
Stk. 3. Ved overjordiske tanke forstås både indendørs og udendørs tanke, 
som er hævet over jordoverfladen, herunder tanke placeret således på et 
underlag, at tankenes bundflade ikke umiddelbart er tilgængelig for visuel 
inspektion og tanke, der er placeret i tankgrav. 
 
Stk. 4. Ved nedgravede tanke forstås helt eller delvist tildækkede tanke. 
 
Stk. 5. Ved farligt affald forstås affald, der er opført på listen over affald i 
bilag 2 og markeret som farligt affald og som opfylder kriterierne i bilag 4 
samt affald, der opfylder kriterierne i bilag 4 i Miljø- og Energiministeriets 
bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.  
 
Opbevaring af olier og kemikalier m.m. 
 
§5. Oplag af olier og kemikalier m.m. må ikke medføre forurening eller 
risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, 
recipienter, luft eller kloak. 
 
§6. Olier og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere med 
tætsluttende låg på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til 
kloak. Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at spild kan 
opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, 
f.eks. ved brug af en spildbakke. Beholderne skal være beregnet til 
formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold. 
 



 

Eks. på opbevaring af olier og kemikalier indendørs i beholdere på en 
spildbakke 
 

 
 
§7. Overjordiske oplag af kemikalier og farligt affald i tanke må kun 
etableres på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. 
Oplagspladsen skal være under tag. Opbevaringen i tankene skal foregå 
lige så sikkert som beskrevet i bekendtgørelse nr.1321 af 12. december 
2012 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og 
pipelines, hvad angår type og indretning af tanke og rørsystemer. 
 
Stk. 2. For opbevaring af kemikalier og farligt affald, herunder f.eks. 
spildolie, i nedgravede tanke, skal der søges om tilladelse efter 
Miljøbeskyttelseslovens § 19. Ansøgningen indsendes til Struer 
Kommune. 
 
Stk. 3. Struer Kommune kan til enhver tid forlange tæthedsprøvning af en 
tank og evt. tilhørende rørsystem, der anvendes til opbevaring af 
kemikalier eller farligt affald. 



§8. Midlertidige oplag af olier og kemikalier i beholdere, herunder dunke 
og tromler m.v., på byggepladser, skal opbevares i specielle containere 
med spildbakke. Oplaget skal kunne aflåses, således at uvedkommende 
ikke kan forårsage forurening. 
 
Stk. 2. Midlertidige oplag af olier og kemikalier i tanke på byggepladser 
skal opbevares på et areal med tæt bund og være sikret mod påkørsel. 
 
Eks. på opbevaring af olier og kemikalier i container 
 

 
 
§9. Oplag af brandfarlige væsker kræver tilladelse af brand-myndigheden. 
 
§10. Giftige kemikalier skal opbevares i den oprindelige emballage under 
lås, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, 
foderstoffer, lægemidler eller lignende. 
 
Tilsyn 
 
§11. Struer Kommune fører tilsyn med at forskriftens bestemmelser bliver 
overholdt. 



Øvrige bestemmelser 
 
§12. Struer Kommune kan dispensere fra forskriften, hvis særlige forhold 
taler herfor. Ansøgning om dispensation sendes til Struer Kommune, 
Teknisk Forvaltning, Østergade 13, 7600 Struer. 
 
Stk. 2. En dispensation kan til enhver tid tilbagekaldes. 
 
§13.  Struer  Kommune  kan  med  hjemmel  i  Miljøbeskyttelseslovens   §  
42,  stk.  1-4  stille  krav  om  yderligere  forureningsbegrænsende 
foranstaltninger end angivet i forskriften. 
 
§14. Spild af olier og kemikalier m.m. som risikerer at forurene jord, 
grundvand, recipienter, luft eller kloak, skal straks anmeldes til Struer 
Kommune. 
 
Klage 
 
§15. Struer Kommunes afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages 
til anden administrativ myndighed. 
 
Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser 
 
§16. Overtrædelse af forskriftens bestemmelser straffes med bøde i 
henhold til den i § 2 nævnte bekendtgørelse med mindre højere straf er 
forskyldt i henhold til anden lovgivning. 
 
§17. Denne forskrift træder i kraft ved byrådets vedtagelse. 
 
 
Vedtaget af Struer Byråd den 10.10.2000 
 
 
 
Leif Erik Sørensen /  Keld Vagner Jensen 
Borgmester    Kommunaldirektør 


