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Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres så spild i forbindelse med
uheld, tæring, aftapning og omhældning ikke kan forurene jord, grundvand,
søer, vandløb eller kloak.
Påfyldning og tømning skal foregå på forsvarlig vis. Opbevaringen skal foregå
på en plan og tæt belægning og indrettes, så håndtering af indhold i beholderen
kan ske uden at spilde.
En tæt belægning er en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden ikke
mister sin evne til at tilbageholde olier eller kemikalier fra at gennemtrænge
belægningen. Fliser, SF-sten og lignende anses derfor ikke som tætte belægninger til opbevaring af olie og kemikalier.
Tætte belægninger skal etableres, så de er i stand til at modstå de mekaniske
påvirkninger, som de bliver udsat for. Skader og utætheder i tætte belægninger
skal udbedres straks efter, at de er konstateret.
Der skal altid være tilstrækkeligt opsamlingsmateriale i form af for eksempel
kattegrus tilgængelig på virksomheden til opsamling ved spild eller uheld.

Farligt affald er affald, der udgør brandfare, sundhedsfare, miljøfare eller smittefare. Farligt affald omfatter blandt andet oliefiltre, bremse- og koblingsdele,
spraydåser, lysstofrør, medicinrester, malingsrester, akkumulatorer, batterier,
spildolie, køler- og bremsevæske, bremsevaskevand, rensevæske og sprøjtemidler.

Olier og kemikalier skal opbevares i egnede og tætte beholdere med tætsluttende låg. Beholdere skal være egnede til formålet, og være tydeligt mærket
med angivelse af indhold.
For råvarer og færdigvarer er originalemballagen egnede beholdere. Egnede
beholdere til affald med olie eller kemikalier er som udgangspunkt følgende:
 Tanke godkendt iht. olietankbekendtgørelsen
 Dobbeltvæggede palletanke
 Dobbeltvæggede tanke fremstillet til opbevaring af affaldsprodukter fra
olie- og kemikalier
 Original emballage i form af tromler, dunke og lignende
 Andre beholdere designet til opbevaring af farligt affald

Olieprodukter som fyringsolie, benzin og diesel kan opbevares i typegodkendte
tanke efter reglerne i olietankbekendtgørelsen.
Opbevaring af andre typer olier eller kemikalier i stationære tanke kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19.
Der kan ikke gives § 19-tilladelse til opbevaring af olie- og kemikalieaffald i
nedgravede tanke.

Beholdere med olie og kemikalier skal opbevares over spildbakke eller på tæt
bund - for eksempel beton.
På en tæt bund: skal der være en opkant langs randen af pladsen, hvis der er
risiko for afledning til kloak, dræn, jord, hav, søer eller vandløb. Det afgrænsede område skal kunne rumme indholdet fra den største beholder.
På en tæt spildbakke: Spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største
beholder på spildbakken. En tæt spildbakke skal være af materialer, som er
holdbare overfor de stoffer, som opbevares. Hvis opbevaring sker i dobbeltvæggede tanke skal spildbakken kun kunne opsamle spild omkring påfyldningen.

Udendørs oplagspladser skal være overdækkede og i øvrigt sikret mod regnog smeltevand.
Oplagspladsen skal være aflåst udenfor arbejdstid og sikret mod påkørsel.
Oplagspladsen skal være indrettet, så spild svarende til indholdet af den største beholders volumen kan tilbageholdes.
Olieholdige spåner kan opbevares i en dobbeltbundet og overdækket container.

Farligt affald fra virksomheder skal bortskaffes efter det til enhver tid gældende
Affaldsregulativ for erhvervsaffald.
Virksomheder har pligt til at aflevere farligt affald gennem den kommunale indsamlingsordning, som varetages af I/S Modtagestation for farligt affald ThyMors.
Ved I/S Modtagerstation kan du bestille afhentning af farligt affald eller få oplysninger om priser og emballager.
Hvis din virksomhed er tilmeldt kommunens erhvervsordning, er det også muligt at benytte genbrugspladsen i Nykøbing. Her må du aflevere op til 200 kg
farligt affald om året. Farligt affald skal helst afleveres i original emballage, og
den enkelte enhed må ikke overstige 25 liter.
Virksomheder, der frembringer farligt affald, har pligt til at føre register med
mængden og arten af det farlige affald. Derfor er det vigtigt at få en kvittering
for aflevering af det farlige affald. Oplysningerne skal gemmes i minimum 5 år.
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Enhver, der forårsager forurening med olier
og kemikalier eller konstaterer en sådan, har
pligt til straks at begrænse uheldet og underrette Morsø Kommune.
Uheld, der kræver akut indsats, skal straks
anmeldes til alarmcentralen.
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