Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og
affald
Baggrund og lovgrundlag
Opbevaring af olier og kemikalier giver ofte anledning til jord- og
grundvandsforurening. En oprydning efter en jord- og grundvandsforurening er ofte dyr og tidskrævende. På denne baggrund har Hvidovre
Kommune fundet det nødvendigt at lave en kommunal forskrift om opbevaring af olier og kemikalier.

Forskriftens område
§1
Forskriften er gældende for alle virksomheder, der ikke er omfattet af
reglerne om godkendelse af listevirksomhed eller af andre landsdækkende bestemmelser.

Opbevaring
§2
Olier og kemikalier skal opbevares i hensigtsmæssige, tætte beholdere, som er beregnet til formålet. Beholderne skal mærkes tydeligt med
angivelse af indholdet.

Indendørs opbevaring
Stk. 2. Gulvet skal være tæt – f.eks. betongulv. Ved spild eller uheld
må flydende olier og kemikalier ikke kunne løbe i kloaksystemet.

Overdækket plads
Stk. 3. Pladsens bund skal være
tæt, f.eks. af beton, og uden afløb til
kloak. Pladsen skal være
overdækket og i øvrigt sikret mod
tilledning af regn- og smeltevand.
Ved oplag af større mængder
råvarer kan der dispenseres med
hensyn til overdækningen.
Pladsen skal være indrettet, så
volumen svarende til den største beholderstørrelse kan tilbageholdes.

Dette kan gøres på følgende måder:
1. Med høj kant langs randen af pladsen.
2. Med opsamlingsbeholder under stabil rist.
3. Med afløb fra pladsen til opsamlingsbrønd.

Container
Stk. 4. Containere specielt indrettet til opbevaring af olier og kemikalier
kan anvendes. Kravene til dem er, at der kan tilbageholdes et spild på
mindst 200 liter. Dette kan ske ved etablering af en høj kant eller opbevaringsbeholder under gulvet i containeren.

Lukket skur
Stk. 5. Skure af træ eller metal kan anvendes. Bunden skal udformes
på samme måde som beskrevet i stk. 3.

Uheld eller forurening under opbevaring eller transport
§ 3
Pludselig forurening og uheld anmeldes STRAKS til Alarmcentralen på
tlf. 112. Pludselig forurening er f.eks. spild på terræn eller til kloak.
Stk. 2. Ejere og brugere af fast ejendom, der forårsager forurening
med olier eller kemikalier eller som konstaterer en sådan, skal straks
underrette Hvidovre Kommune herom.

Overtrædelse af forskrift
§4
Overtrædelse af forskriften straffes med bøde.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter forskriften kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Stk. 3. Bestemmelserne i forskriften er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1-4, kan stille
krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Ikrafttrædelse
§5
Nærværende forskrift træder i kraft 1. juli 1993.
Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. januar 1993.

Vejledning
Byggetilladelse
Der gøres opmærksom på, at overdækninger, containere og skure
kræver byggetilladelse. Ansøgning herom skal fremsendes til Hvidovre
Kommune i henhold til bestemmelserne i bygningsreglementet.
Det anbefales, at der på forhånd rettes henvendelse til Hvidovre
Kommune for en nærmere drøftelse af den påtænkte placering.

Anmeldelse og aflevering af olie-og kemikalieaffald*
Virksomheder, hvor der forekommer olie- og kemikalieaffald*, skal
anmelde dette til Hvidovre Kommune.
Skemaer kan rekvireres hos Hvidovre Kommune.
Som hovedregel skal alt olie- og kemikalieaffald* afleveret til:
Storkøbenhavns Modtagestation
for Olie- og Kemikalieaffald
Prøvestenen, U-vej 7
2450 København SV
Telefon: 33 22 32 37
Storkøbenhavns Modtagestation har udarbejdet en vejledning vedrørende korrekt emballering og mærkning af olie- og kemikalieaffald*.
Vejledningen kan rekvireres på tlf. 33 22 32 37.
*Olie- og kemikalieaffald er senere blevet omdøbt til farligt affald.

Olie- og benzinudskillere
Olie- og benzinudskillere skal tømmes af Hvidovre Kommune og tilmeldes Hvidovre Kommunes ordning.
Koldaffedtningsmidler, der indeholder petroleumslignende produkter,
nedsætter udskillerens effekt kraftigt, og må derfor ikke ledes til olieog benzinudskiller.
Opbevaring, anmeldelse og aflevering skal i øvrigt ske i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes regulativ for håndtering af affald
fra virksomheder.

Kontakt
Eventuelle spørgsmål vedrørende opbevaring og behandling af olier
og kemikalier kan rettes til:
Hvidovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre
Telefon: 3639 3500
Mandag – onsdag kl. 09.00-14.30
Torsdag kl. 09.00-17.30
Fredag kl. 09.00-13.30
E-mail: teknik@hvidovre.dk

