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Miljøtilsynskampagne 2015 - Opbevaring og håndtering af olie- og kemikalieaffald

Kalundborg Kommune sætter i år fokus på opbevaringen og håndteringen af olie- og
kemikalieaffaldet på virksomhederne i kommunen.

Forkert opbevaring og håndtering af olie- og kemikalieaffald kan medføre uheld, som
kan ende med forurening af bygninger, jord og vandmiljø.
Derfor skal affaldet håndteres og opbevares forsvarligt:





Olie- og kemikalieaffald skal opbevares i egnede emballager/beholdere
På tæt bund - hvor det er muligt at opsamle spild hvis en beholder går læk.
Der må ikke være mulighed for afløb til kloak - jord eller grundvandet.
Affaldet skal opbevares under tag

Kalundborg Kommune planlægger derfor en tilsynskampagne, hvor vi kommer og besøger
et antal udvalgte virksomheder i sommerperioden 2015, hvor vi vil kontrollere at olie - og
kemikalieaffaldet bliver opbevaret og håndteret korrekt.
Hvis du ønsker at vide mere om korrekt opbevaring og håndtering af affaldet kan du læse
mere i [A eller H].
A] Miljøstyrelsens Branchevejledning: Jern- og metal Maskinværksteder
H] Miljøstyrelsens Branchevejledning: Vognmænd
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Hvad er?



Olie- og kemikalie affald: Betragtes som farligt affald og omfatter bl.a. spildolie,
brugte bore- skæreolier, rensemidler, opløsningsmidler malingrester mv.
Miljømæssig forsvarlig opbevaring og håndtering: Opbevar affaldet i egnede
emballager f.eks. originalemballagen eller UN-mærkede beholdere. Indret oplagspladsen
beskyttet mod vejrlig, i spildbakker eller med tæt belægning uden afløb.

Uddrag fra Miljøbeskyttelsesloven
LBK nr. 879 af 26-06-2010
§ 43 Enhver, der frembringer, opbevarer, sorterer eller håndterer affald, er ansvarlig for,
at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

Læs mere i Kalundborg Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ:
https://www3.mst.dk/Nstar/Regulation/Get.aspx?id=326&type=Erhverv
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