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Regler for opbevaring og lagerhold af OK specialbenzin. 

Som kunde hos energiselskabet OK kan du købe 2- og 4-takt specialbenzin.  

I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at der er visse regler, som skal 

overholdes, når det gælder opbevaring og lagerhold af brandfarlige væsker. 

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en detaljeret vejledning. Denne ”mini-vejledning” 

giver et hurtigt overblik over hvor meget specialbenzin, der må opbevares og tappes. 

Hovedreglen er dog altid at kontakte de lokale brandmyndigheder.   

 

Hvor bruges/opbevares specialbenzinen. 

Ved opbevaring af specialbenzin skelnes der mellem stedet, hvor man bruger/aftapper 

specialbenzinen – Produktionsafsnittet – og hvor det opbevares uden aftapning – 

Lagerafsnittet.  

 

Produktionsafsnit – aftapning af specialbenzin 

Uden tilladelse må følgende mængde opbevares i et produktionsafsnit, 

såfremt der er tale om mindre end 5 liter pr. aftapning, og såfremt man i 

øvrigt overholder generelle bekendtgørelser om lagring af brandfarlige og 

brændbare væsker: 

 Under 25 liter 

 

Lagerafsnit 

Er der alene tale om lagring uden aftapning kan dette etableres uden 

tilladelse, såfremt man overholder de generelle bestemmelser i 

bekendtgørelsen om lagring af brandfarlige og brændbare væsker samt de 

særlige generelle bestemmelser for lagerafsnit: 

 

 Under 800 liter  

De 800 liter er oplagsenheder, dvs. det kan både være emballagestørrelse 

5 liter, 25 liter og 195 liter, men totalt skal kvantum holde sig under de 

800 liter. 

 

Generel anbefaling – Kontakt den lokale brandmyndighed. 

Afhængig af lagermængden skal der i nogle tilfælde søges om godkendelse hos 

kommunen, den lokale brandmyndighed eller redningsberedskab ift lagring af 

brandfarlige og brændbare væsker. Derfor anbefaler OK på det kraftigste (uanset  
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oplagsmængder), at man kontakter den lokale brandmyndighed /redningsberedskab 

om indretning af lageret. Regelsættet er ret kompleks, og reglerne er forskellige 

afhængig af virksomhedstype og hvilke lokaler, der er tale om. 

I denne dialog med den lokale brandmyndighed sikrer du, at din virksomhed opfylder 

de regler, der gør sig gældende for din virksomhed. 

 

Mere information 

Ønsker du mere information omkring opbevaring af brandfarlige væsker (herunder 

Special benzin) samt regler for indretningsforhold henvises til Beredskabsstyrelsens 

vejledning. 

 

Link til Beredskabsstyrelsens vejledning om brandfarlige og brændbare: 

Vejledning om brandfarlige og brændbare væsker 

 

Link til Beredskabsstyrelsens regler for oplagring af brandfarlige og brændbare 

væsker: 

Forebyggende regler for brandfarlige og brændbare væsker 

 

Sikkerhedsdatablade 

Her finder du sikkerhedsdatablad på henholdsvis 2takt og 4 takt Special benzin: 

Sikkerhedsdatablad OK 2takt Special benzin  

 

Sikkerhedsdatablad OK 4takt Special benzin  

 

 

Med venlig hilsen 

OK a.m.b.a. 

https://brs.dk/forebyggelse/brand/virksomhederogoplag/vaesker/Documents/Vejledning_om_brandfarlige_og_br%C3%A6ndbare_v%C3%A6sker_20170119.pdf
https://brs.dk/forebyggelse/brand/virksomhederogoplag/vaesker/Pages/Brandfarligevaesker.aspx#vejledninger
https://www.ok.dk/globalassets/pdfer/specialbenzin/ok-2-takts-specialbenzin_dk.msds.pdf
https://www.ok.dk/globalassets/pdfer/specialbenzin/ok-4-takts-specialbenzin_dk.msds.pdf

