Opbevaring af olier og kemikalier

Opbevaring af
olier og kemikalier
Olier og kemikalier er en trussel for miljøet, hvis ikke det opbevares med omtanke. Derfor har Viborg Kommune udarbejdet en
folder, der anviser, hvordan du forsvarligt opbevarer olier og kemikalier i form af råvarer og affald. På den måde sikres det, at jord,
grundvand, søer og vandløb, kloaksystemet og luft ikke forurenes,
hvis der sker brud på en beholder.
Men ikke kun miljøet vinder. Lever du op til de gældende regler på
området, betyder det, at Kommunen ikke vil give dig et påbud om
forsvarlig opbevaring efter miljøbeskyttelsesloven.
Hvad og hvem
Opbevaring af olier og kemikalier gælder både for råvarer og affald. Dog vil nye olier, der opbevares i godkendte stationære tanke,
være omfattet af olietankbekendtgørelsen.
Anvisningerne om opbevaring af olier og kemikalier, som behandles i denne b
 rochure, gælder for alle virksomheder og institutioner i Viborg Kommune, der har oplag af olie og kemikalier i form
af råvarer og affald. Undtaget er virksomheder, der er omfattet
af reglerne om miljøgodkendelse og autoværksteder eller andre
landsdækkende bestemmelser på området.

Opbevaring olier og kemikalier i spildbakke
Olier og kemikalier kan opbevares på flere forskellige, forsvarlige
måder. Viborg Kommune anbefaler den løsning, hvor olier og
kemikalier placeres på en spildbakke, da dette er den mest sikre
måde at undgå spredning til omgivelserne, hvis der sker brud
på en beholder. Dog skal du sikre dig, at opbevaringen ikke er i
konflikt med andre regler f.eks. indenfor brandmyndighedens og
arbejdstilsynets områder.
Spildbakken skal placeres under tag, så spildbakken ikke kan
fyldes med regnvand, og indrettes således at spild kan opsamles
ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde.
Spildbakken skal være lavet af et materiale, der er bestandigt
overfor de olier og kemikalier, der opbevares i den.
Olier og kemikalierne i spildbakken skal også opbevares i egnede
beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet
til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold.
På viborg.dk/olie-kemikalier kan du finde andre løsningsforslag og
læse mere om miljøreglerne for virksomheder.

Hvis du opdager spild
Hvis du opdager spild af olier eller kemikalier, som risikerer at forurene jord, vandområder, grundvand, luft eller kloak, skal du straks
underrette den kommunale tilsynsmyndighed på 87 87 87 87.
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Kontakt
Hvis du vil vide mere, så kontakt den kommunale
tilsynsmyndighed på tlf. 87 87 87 87.
Læs mere på viborg.dk/olie-kemikalier
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