Etablering og indretning af
mindre tankpladser med
brændstoftanke
Retningslinjer

Formål


Formålet med retningslinjerne er, at sikre, at tankpladser indrettes, så
de ikke kan give anledning til forurening af jord og grundvand.



Retningslinjerne gælder ved nyetablering af tankpladser, samt ved udskiftning af tanke på eksisterende tankpladser.

Indretning af brændstoftanke


Brændstoftanke skal altid opfylde kravene i Olietankbekendtgørelsen1.



Brændstoftanke skal sikres mod påkørsel.



Brændstoftanke skal placeres inden for konturen af tæt belægning, der
er uigennemtrængelig for olieholdigt materiale.



Pumpepistol, påfyldningsstudse og udluftningsrør skal placeres inden
for konturen af tæt belægning, opsamlingskar eller spildbakke.



Hvis påfyldningsslangen kan nå udenfor tæt belægning, opsamlingskar
eller spildbakke, skal der anvendes spildbakke under pumpepistolen ved
tankning.



Brændstoftanke skal være overdækket og placeres i et kar eller på spildbakke, der som minimum kan rumme hele tankens volumen.



Overdækning og placering i kar eller på spildbakke kan udelades, hvis
der fra omsamlingskarret/tankpladsen er etableret afløb til offentligt
spildevandssystem inkl. sandfang og olieudskiller med tilstrækkelig kapacitet til at kunne håndtere hele tankens volumen.



Brændstoftanke med låsbar pumpepistol skal have monteret en brudventil (break away) mellem tank og slange. Brudventilen sikrer, at der
straks lukkes for udpumpning af brændstof, hvis der opstår slangebrud
under pumpningen.
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Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Gældende bekendtgørelser kan findes på
www.retsinformation.dk
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Brudventil kan udelades ved brændstoftanke med håndpumpe eller hvis
tankpistolen ikke kan fastlåses under tankningen.

Indretning af tankpladsen


En tankplads skal udføres med tæt belægning der er uigennemtrængeligt
for olieprodukter, for at forebygge nedsivning af olieprodukter til jorden. Sten- eller flisebelægning og asfalt betragtes ikke som tæt belægning.



Belægningen skal dimensioneres efter tung trafik.



Tankpladser skal være indrettet med fald mod afløb, alternativt skal der
anvendes spildbakke eller grube ved tankning.



Ved tankpladsen skal der findes opsugningsmateriale, således at spild
straks kan opsamles og bortskaffes, som farligt affald.



Tankpladsens areal skal være indrettet således, at vand fra tage, eller fra
omkringliggende arealer ikke kan løbe ind på tankpladsen.



Udendørs tankpladser i kloakeret område med et areal større end 50 m2
skal i henhold til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011 – 2021 tillæg
nr. 3 overdækkes.

Indretning af afløb


Afløb fra tankpladsen skal ledes via sandfang og olie-/benzinudskiller
(OBU) til spildevandsledningen. Alternativt kan afløbet ledes direkte til
anden godkendt opsamlingsbeholder.



En OBU skal dimensioneres og udføres i forhold til tankpladsens samlede areal og tankens volumen jf. Dansk Standard.

Vær opmærksom på at
 Nordjyllands Beredskab skal godkende indendørs tankanlæg/tankplads
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ved opstilling af stål brændstoftanke større end 5.900 liter og plast
brændstoftanke større end 2.500 liter.
Inden tanken flyttes indendørs er der pligt til at undersøge ved Beredskabet, om opstillingen kræver særlige brandtekniske foranstaltninger.
 Olietanke og tankanlæg er omfattet af kravene i Olietankbekendtgørelsen. Det betyder at typegodkendelsesordningen for olietanke og olierør
samt afstandskrav2 til vandforsyningsanlæg og brønde også er gældende
for de mindre tankanlæg.
 Typegodkendte ståltanke skal være hævet over underlaget på en konstruktion, så inspektion af bunden kan foretages.
 Bestemmelser i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter,
og Olietankbekendtgørelsen, kan medføre skærpede krav til etableringen, for at sikre jord og grundvand mod spild.
 Olietanke skal altid anmeldes til Mariagerfjord Kommune via
www.bygogmiljoe.dk – læs mere på www.mariagerfjord.dk.
 ADBlue tanke skal opbevares i henhold til Mariagerfjord Kommunes Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier.
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50 meter fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 meter fra andre boringer og brønde, hvorfra
der indvindes drikkevand.
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