
Generel vejledning 
 

Byggetilladelse 

Hvis I etablerer overdækninger, containere, skure, 

mv. kræver det en skriftlig anmeldelse/ansøgning 

til Furesø Kommune. Vi anbefaler, at I på forhånd 

retter henvendelse til Furesø Kommune, Plan- og 

Byggeafdelingen på telefon 7235 4000 eller e-

mail: bme@furesoe.dk for en nærmere drøftelse af 

den påtænkte placering. 

 

Opbevaring af brandfarlige væsker 

Håndtering og oplag af brandfarlige stoffer skal 

overholde Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 

1639 af 6. december 2016 om brandfarlige væsker.  

 

Har I har spørgsmål om størrelse af oplag, 

placering m.v., kan I kontakte Frederiksborg 

Brand og Redning på telefon 4737 6100 eller e-

mail: beredskab@fbbr.dk. 

 

Opbevaring i tanke 

 Mineralolieprodukter (ikke spildolie) 

Tanke til opbevaring af fyringsolie, benzin, 

petroleum, smøreolie, dieselolie og lignende skal 

overholde Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 

1257 af 27. november 2019 om indretning, 

etablering og drift af olietanke, rørsystemer og 

pipelines. Furesø Kommune er myndighed.  

 

Benzin- og dieselanlæg, hvor der sker detailsalg af 

motorbrændstof ved påfyldning af motorkøretøjer, 

skal overholde Miljøministeriets bekendtgørelse 

nr. 1254 af 23. november 2019 om forebyggelse af 

jord- og grundvandsforurening fra benzin- og 

dieselsalgsanlæg. Furesø Kommune er myndighed. 

 

 Kemikalier og affald 

Opbevaring af kemikalier og affald i nedgravede 

tanke kræver tilladelse efter § 19 i 

Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. 

januar 2022 om miljøbeskyttelse. Furesø 

Kommune er myndighed. 

 

 

 

 

 

 

Anmeldelse og aflevering af olie- og kemikalieaf-

fald 

Farligt affald skal anmeldes til kommunen. Det 

gælder f.eks. klinisk risikoaffald, og bygge- og 

anlægsaffald. Anmeldereglerne fremgår af 

bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om 

affald. 

 

Håndtering af farligt affald for både erhverv og 

private er overdraget til SMOKA, som 

Vestforbrænding er medejer af. 

 

SMOKA er kommunernes modtagecenter for 

farligt affald, som afhenter og rådgiver om alle 

typer farligt affald og farligt gods fra 

virksomheder og sikrer korrekt, miljørigtig 

bortskaffelse. SMOKA tager sig både af daglige 

afhentninger og beredskabssituationer.  

 

SMOKA kan kontaktes på telefon 3322 3237 eller 

e-mail: smoka@smoka.dk.  

 

Virksomheden kan selv anmode modtagestationen 

om afhentning og skal selv betale udgifter til 

aflevering eller afhentning direkte til modtager. 

SMOKA hjælper med alle led fra papirarbejde til 

håndtering og behandling.  

 

Hvis I ønsker at benytte en eller flere af de 24 

genbrugsstationer i Vestforbrændings 19 

ejerkommuner, skal I tilmeldes først. Når I 

tilmelder virksomheden, skal I vælge, om I vil 

købe et årskort eller engangsbillet. Hvis I ofte 

benytter genbrugsstationerne, kan det bedst betale 

sig at købe årskort. Hvis I ikke benytter 

genbrugsstationerne så tit, er engangsbillet den 

bedste løsning. Når I er tilmeldt, betaler I for 

engangsbilletten ved at sende en SMS, når I 

besøger genbrugsstationen. Hvis I ankommer til 

genbrugsstationen uden at være tilmeldt, kan I 

betale for engangsbilletten via opkald fra 

mobiltelefon. 

 

Vil I vide mere, kan I bl.a. finde information og 

regulativet for erhvervsaffald i Furesø Kommune 

på >www.furesoe.dk >Erhverv >Miljø og affald > 

Erhvervsaffald.
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Gældende regler for opbevaring af olier og kemikalier 
 

1. Lovgrundlaget 
Denne forskrift er udarbejdet i 

henhold til Miljøministeriets 

bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 

2017 om miljøregulering af visse 

aktiviteter, § 20. 

 

2. For hvem gælder forskriften? 

Forskriften gælder for alle 

virksomheder, landbrug og 

institutioner i Furesø Kommune, der 

ikke er omfattet af reglerne om 

godkendelse af listevirksomheder 

eller regler i branchespecifikke 

bekendtgørelser. 

  

Forskriften omfatter både råvarer, 

færdigvarer og affald, der er 

klassificeret som farligt. 

 

Furesø Kommune kan, efter 

miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1-4, 

stille krav om yderligere 

forureningsbegrænsende 

foranstaltninger, end nævnt i 

forskriften. 

 

3. Hvordan skal virksomheden op-

bevare? 

 

Generelt 

Olier og kemikalier skal opbevares så 

spild i forbindelse med uheld, 

aftapning og omhældning ikke kan 

forurene jord, grundvand, søer og 

vandløb eller ende i kloakken. 

Oplaget må ikke medføre risiko for 

eksplosion eller dannelse af giftige 

luftarter. 

 

 

Emballage 

Olier og kemikalier skal opbevares i 

tætte og holdbare beholdere, herunder 

tromler og palletanke. Beholderne 

skal være egnede til formålet og skal 

være tydeligt mærket med, hvad de 

indeholder. 

 

Opbevaringen skal ske, så 

uvedkommende ikke umiddelbart har 

adgang til oplaget (fx aflåst). 

 

Indendørs opbevaring 

Indendørs opbevaring af olier og 

kemikalier skal foregå på én af 

følgende måder. 

 

∙ På tæt gulv uden afløb til kloak - fx 

betongulv med opkant ved døre og 

porte 

∙ I tæt spildbakke i holdbart materiale 

evt. med stabil rist. 

 

Oplaget på tæt belægning/spildbakke 

skal være indrettet således, at en 

mængde svarende til den største 

beholderstørrelse kan tilbageholdes. 

 

Udendørs opbevaring 

Ved udendørs opbevaring af olier og 

kemikalier skal oplagspladsen være 

overdækket og afskærmet mod 

nedbør, fx i skur eller container. 

Oplaget skal være sikret mod påkørsel 

 

Pladsen skal indrettes på én af 

følgende måder: 

 

 

∙ Med tæt belægning med opkant 

langs randen af pladsen og uden afløb 

til kloak. 

∙ Med tæt spildbakke i holdbart 

materiale, evt. med stabil rist. 

∙ Med tæt belægning og fald mod 

afløb til tæt opsamlingsbrønd. 

∙ I container specielt indrettet hertil, 

med tæt opsamlingsbeholder evt. med 

stabil rist.  

 

Sten-, SF-sten, flise-, 

asfaltbelægninger eller lignende 

betragtes ikke som en tæt belægning. 

 

Oplaget på tæt belægning, spildbakke 

eller container skal være indrettet 

således, at en mængde svarende til 

den største beholderstørrelse kan 

tilbageholdes. 

 

4. Indretning af mindre tankplad-

ser 

Tankpladser med stander/tank til eget 

brug skal være indrettet, så forurening 

af jord og grundvand undgås. 

 

Tankpladsen skal etableres med tæt 

belægning fx støbt betonplade og med 

fald mod afløb til en olie- og 

benzinudskiller evt. med flydelukke 

og alarm.   

 

Sten-, SF-sten, flise-, 

asfaltbelægninger eller lignende 

betragtes ikke som en tæt belægning. 

 

Uden for pladsen bør der være fald 

væk fra pladsen, så mindst muligt 

overfladevand løber til udskilleren. 

 

Standeren skal være placeret inden for 

tankpladsen. Pistolen fra standeren må 

ikke kunne nå uden for pladsen. 

 

Påfyldningspladsen, hvor tankvognen 

fylder på lagertanken, skal også være 

inden for tankpladsen.  

Tømning af udskilleren skal ske efter 

reglerne i Furesø Kommunes 

regulativ for erhvervsaffald. 

 

5. Uheld eller forurening 
Uheld, som medfører forurening, skal 

straks anmeldes til alarmcentralen på 

telefon 112.  

 

Enhver der forårsager forurening med 

olier og kemikalier, eller konstaterer 

en forurening, skal straks give Furesø 

Kommune besked på telefon 7235 

4000. 

 

6. Tilsyn 

Furesø Kommune fører tilsyn med, at 

forskriftens regler overholdes. 

 

7. Klage og dispensation 

Furesø Kommunes afgørelser efter 

denne forskrift kan ikke påklages til 

anden administrativ myndighed. 

 

Furesø Kommune kan efter ansøgning 

dispensere fra reglerne i punkt 3 og 4, 

hvis individuelle forhold taler for det. 

 

8. Ikrafttrædelse 

Reglerne i denne forskrift træder i 

kraft den 27. februar 2008. (Opdateret 

den 24. marts 2022). 
 

 


