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Formål 
 
§ 1. Formålet med forskriften er at sikre, at der ikke sker forurening af jord, 

grundvand, søer, vandløb, havet og kloaksystem. Det skal ske ved forsvarlig 
miljømæssig håndtering og oplag af olie og kemikalier. 

 
Lovgrundlag 
 
§ 2. Forskriften er udarbejdet med hjemmel i §§ 20, 21, 22, 23 og 24 i 

bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2015 om miljøregulering af visse aktiviteter 
(miljøaktivitetsbekendtgørelsen). 

 
Gyldighedsområde 
 
§ 3. Forskriften gælder alle virksomheder og institutioner i Københavns Kommune, 

der opbevarer olie og kemikalier, og som ikke er omfattet af reglerne om 
godkendelse af listevirksomheder. 

 
Stk. 2. Denne forskrift er ikke gældende i tilfælde, hvor oplag og håndtering af olie og 

kemikalier er omfattet af anden lovgivning, fx autoværkstedsbekendtgørelsen, 
olietankbekendtgørelsen eller benzinstationsbekendtgørelsen. 

 
Stk. 3. Forskriften gælder for permanente og midlertidige oplag. 
 
Stk. 4. Københavns Kommune kan efter lov om miljøbeskyttelse § 42, stk. 1-4 stille 

krav om yderligere begrænsning af forurening end nævnt i forskriften jf. 
miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 20, stk. 5. 

 
Oplag 
 
§ 4. Al olie og kemikalier skal opbevares på en måde, så der ikke sker forurening af 

omgivelserne, hvis der skulle opstå spild. 
 
Stk. 2. Belægningen i området, hvor der håndteres olie og kemikalier, skal være tæt 

overfor de stoffer, der håndteres. 
 
Stk. 3. Beholdere skal placeres på en spildbakke eller lignende, som forhindrer, at 

spild kan løbe til jord eller afløb. 
 
Stk. 4. Spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der er 

placeret derpå. 
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Stk. 5. Spildbakken skal være af et materiale, som er modstandsdygtigt overfor de 
stoffer, som opbevares på den. 

 
Stk. 6. Beholderne skal være løftet fra underlaget, så eventuelle utætheder nemt kan 

opdages. 
 
Stk. 7. Beholderne skal placeres, så der er uhindret adgang for inspektion for 

utætheder og spild. 
 
Stk. 8. Olie og kemikalier, der kan reagere med hinanden, skal opbevares, så kontakt 

mellem stofferne undgås. 
 
Stk. 9. Oplagsstedet skal være sikret mod påkørsel og være indrettet, så 

uvedkommende ikke har adgang til oplaget. 
 
Stk. 10.  Der skal ved oplagspladsen findes opsugningsmateriale til opsamling af spild. 

Brugt opsugningsmateriale skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. 
 
Stk. 11. Ved udendørs oplag skal oplagspladsen være overdækket og afskærmet mod 

vejrlig. 
 
 

Emballage 
 
§ 5. Olie og kemikalier skal opbevares i oprindelig emballage eller tilsvarende 

emballage beregnet til formålet, der er tydeligt mærket med indhold, 
farebetegnelse og faresymbol. Beholderen skal være forsynet med tætsluttende 
låg. 

 
 

Tilsyn 
 
§ 8. Københavns Kommune fører tilsyn med, at forskriftens bestemmelser 

overholdes jf. § 65, stk. 1. i lov om miljøbeskyttelse. 
 
Dispensation 
 
§ 9. Københavns Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra forskriftens krav 

til opbevaring af olie og kemikalier, såfremt saglige hensyn taler herfor. 
 

Klage 
 
§10. Afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 21, stk. 2. 
 
Stk. 2. Afgørelser som vedrører kommunale virksomheder kan dog påklages til Natur- 

og Miljøklagenævnet, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 23. 
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Stk. 3. At afgørelser truffet efter forskriften ikke kan påklages til anden administrativ 
myndighed, afskærer ikke at få sagen efterprøvet af Statsforvaltningen eller 
Folketingets Ombudsmand. 

 

Straf 
 
§ 11. Overtrædelse af reglerne i denne forskrift straffes med bøde i medfør af 

miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 24, stk. 2 og 3. 
 
Ikrafttrædelse 
 
§ 12. Forskriften er vedtaget af Borgerrepræsentationen den xxxx. 
 
Stk.2 Forskriften træder i kraft den xxxx.. 
 


