Brændstoftanke og
tankpladser med én stander
Retningslinjer for indretning

Langeland Kommune
Infrastruktur og Udviklingsafdelingen
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Tlf. 6351 6000
post@langelandkommune.dk
www.langelandkommune.dk

Hvorfor retningslinjer?
Formålet med retningslinjerne er at beskytte jord og grundvand mod forurening
fra olieprodukter.
Retningslinjerne gælder for nyetablering af tankpladser med 1 stander, samt
ved udskiftning af tanke på tankpladser med 1 stander hos vognmænd,
landmænd, råstofgrave eller andre lignende virksomheder. Retningslinjerne
bruges desuden ved udarbejdelse af godkendelser og tilladelser.
Tankene skal altid opfylde kravene i olietankbekendtgørelsen. Herudover har
Langeland Kommune fastlagt en række retningslinjer jf. § 18 i Bekendtgørelse
om miljøregulering af visse aktiviteter for at sikre jord og grundvand bedst
muligt mod forurening. Disse retningslinjer er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. august 2011.

Generelt for olie-/benzintanke

Påfyldningsslangen må ikke kunne nå længere end til en meter inden for
kanten af belægningen.
Ved tankpladsen skal der findes opsugningsmateriale i form af kattegrus eller
lignende, og et evt. spild af olie skal straks opsamles. Opsamlet spild skal
bortskaffes som farligt affald.
For udendørs tankpladser gælder desuden, at der ikke må kunne løbe vand til
pladsen fra tage eller fra det omkringliggende terræn.

Vær opmærksom på at
•

tankanlæg er omfattet af reglerne i Miljø- og Energiministeriets
Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke,
rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen).

•

tilsynsmyndigheden i henhold til § 50 i olietankbekendtgørelsen kan stille
skærpede krav til etableringen for at sikre jord og grundvand mod spild.
Det kan eksempelvis være sikring mod påkørsel eller placering i
nærheden af vandindvindingsanlæg.

•

brandmyndigheden skal godkende indendørs tankanlæg over 6.000 l.
Opstilling af benzintanke skal som regel altid godkendes af
brandmyndighederne, spørg Langeland Kommune.

•

der er skærpede regler for større tankpladser hos f.eks. servicestationer.
Disse anlæg er omfattet af Miljø- og Energiministeriets Bekendtgørelse
om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og
dieselsalgsanlæg (benzinstationsbekendtgørelsen).

•

udskiftning af tanke altid skal anmeldes til Langeland Kommune.

•

der stilles en række skærpede krav til opstilling af plasttanke samt tanke
af plast med en tynd metalkappe (DVT-tanke).

•

ved etablering af overjordiske/nedgravede tanke er der særlige hensyn i
form af afstandskrav til brønde og vandindvindinger.

Tanken skal placeres i et kar med minimum opkant på 15 cm af beton, der er
uigennemtrængeligt for det olieprodukt der opbevares i tanken, eller i en
anden oliebestandig beholder, uden afløb, så evt. spild vil kunne opsamles.
Tank og beholder skal stå under tag, således at det ikke kan regne på tanken
eller ned i opsamlingskarret. Der skal være påmonteret en brudventil mellem
tanken og slangen, så slangen rives over, hvis der rykkes hårdt i den. Man
undgår derved, at tanken vælter. Samtidig lukker ventilen straks for udpumpning. Kravet om brudventil gælder dog ikke for tanke med håndpumpe.
Tankpistolen må ikke være indrettet sådan, at den kan fastlåses under
tankning.

Generelt for indretningen af tankpladsen
En tankplads skal bestå af et befæstet areal som er plant og tæt, og som er
dimensioneret til tung trafik.
En sten- eller flisebelægning er ikke at betragte som en tæt belægning. Ved
tæt belægning forstås et befæstet areal, der er uigennemtrængeligt for det
olieprodukt, der håndteres på arealet.

