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INDLEDNING 

Mange virksomheder, der har et større transportbehov, vælger at etablere mulighed for 

tankning af vognparken på egen grund frem for at benytte benzinselskabernes 

tankstationer. Disse anlæg er ikke altid indrettet miljømæssigt forsvarligt. Regulativets 

formål er at sikre tankanlæg, der har stander til eget brug, indrettes, så de ikke giver 

anledning til forurening af jord, grundvand eller spildevandsystemet.  

 

OVERORDNET BESKRIVELSE  

Regulativet beskriver de krav, som minimum gælder ved nyetablering samt hvis et 

eksisterende anlæg udskifter tanke, stander eller belægning på tankpladser i Næstved 

Kommune. Det gælder ikke reparation/udbedring af tankanlægget. Hvis kommunen 

vurderer et eksisterende anlæg giver anledning til væsentlig risiko for forurening, må 

kommunen varsle og påbyde at virksomheden skal sikre, at anlægget indrettes 

forsvarligt. 

Det er ejer/bruger af anlæggets ansvar at sikre, at bestemmelserne i dette regulativ 

overholdes. Hvis ændringer/etablering af tankpladsen kræver, at der afviges fra 

regulativet, skal der søges og opnås dispensation inden anlægsarbejdet igangsættes. 

 

LOVGRUNDLAG 

Regulativet er udarbejdet i henhold til § 20 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 

2017 om miljøregulering af visse aktiviteter (miljøaktivitetsbekendtgørelsen). 

 

GYLDIGHED OG ANVENDELSE 

Regulativet gælder for indretning af tankpladser på virksomheder, der ikke er omfattet 

af andre bestemmelser med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.  

Det betyder at tankanlæg på f.eks. følgende typevirksomheder er omfattet af 

regulativet: 

• Mure- eller tømmervirksomheder 

• Vognmands- eller entreprenørvirksomheder 

• Planteavls- eller mindre husdyrbrug (ikke miljøgodkendte) 

Virksomheder, der ikke er omfattet af dette regulativ: 

• Miljøgodkendt listevirksomheder og husdyrbrug er i stedet reguleret af eventuelle 

vilkår til tankanlæg i godkendelserne. 

• Autoværksteder, større maskinværksteder over 1000 m2 er ikke omfattet, da 

disse miljømæssigt bliver reguleret efter særskilte bekendtgørelser. 

• Tankning fra en godkendt entreprenørtanke på f.eks. byggepladser.  

• Tankstationer med benzin- og dieselanlæg, hvor der sker detailsalg af 

motorbrændstof ved påfyldning af motorkøretøjer skal overholde Bekendtgørelse 

nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra 

benzin- og dieselsalgsanlæg og derfor ikke er omfattet af regulativet. 



 

 

I tvivlstilfælde afgør Næstved Kommune, om tankpladsen er omfattet af dette regulativ. 

 

DEFINITIONER 

I dette regulativ forstås: 

Brændstoftank: køretøjets tank til brændstof i form af diesel eller benzin. 

Påfyldningsplads: Areal, hvor tankkøretøjer holder under aflæsning af produkter til 

tankanlægget. 

Påfyldningsstudsen: Der hvor tankvogne påfylder lagertankene. 

Reparation: Aktivitet, hvor anlægget genskabes i sin oprindelige tilstand, er ikke 

omfattet, f.eks. betragtes udskiftning af pumpe eller anoder, som en reparation. 

Tank:  Beholder over 50 liter til opbevaring af benzin, dieselolie o. lign. 

mineralolieprodukter skal overholde olietankbekendtgørelsen (BEK nr. 1611 af den 5. 

december 2015). 

Tankkøretøj: Tankvogn, som levere brændstof til tankanlægget 

Tankplads: Det areal, hvor påfyldning af motorkøretøjer og evt. lagertanke foregår og 

hvor udleveringspistol og/eller lagertanken er placeret. 

Tæt belægning: En belægning som er uigennemtrængelig for olieprodukter, f.eks. støbt 

betonplade eller asfalt.  

Udleveringspistol: Pistol, som sidder på selve tanken med tilhørende pumpe eller på 

stander. 

Udskilleranlæg: Sandfang og olie-benzinudskiller eller tilsvarende, hvor der kan være 

opsamlingsmulighed i selve udskilleren og/eller en magasinbrønd. 

 

OVERORDNET KRAV TIL BESKYTTELSE 

Påfyldningspladsen skal indrettes så forurening af jord, grundvand, søer og vandløb 

undgås. 

Spild på påfyldningspladsen skal straks opsamles, hvorfor der skal være 

opsugningsmateriale på virksomheden, f.eks. kattegrus. 

Der skal også være brandslukningsmateriale ved tankanlægget for at begrænse evt. 

forurening ved brand, f.eks. pulverslukker. 

 

KRAV TIL TANKPLADSEN 

Pladsens belægning skal dimensioneres efter tung trafik og være tæt.  

Pladsen skal være indrettet, så evt. spild ikke løber ud på de omkringliggende arealer. 

Pladsen skal være hævet, så regnvand fra de omkringliggende arealer ikke løber ind på 

pladsen. 



 

 

Udleveringspistolens slange skal være minimum en ½ meter kortere end afstanden til 

kanten af tankpladsen, så tankning kun kan ske inden for tæt belægning. 

Udleveringspistol skal have antidrypventil og lukke automatisk, når brændstoftanken er 

fuld. 

Tanke og stander skal være sikret mod påkørsel i tilfælde, hvor der er risiko for dette. 

 

KRAV TIL PÅFYLDNINGSPLADS 

Påfyldningsstudsen skal være inden for tæt belægning. 

Påfyldningspladsen skal være indrettet, så tankkøretøjets udløbsstuds under påfyldning 

er placeret indenfor påfyldningspladsens kontur.  

 

KRAV TIL OPSAMLING/AFLØB 

Fra tankanlægget skal der etableres kapacitet til opsamling af spild og eventuelle uheld. 

Der skal minimum være kapacitet til at tilbageholde spild ved minimum 5. minutters 

overpumpning 

Afløb fra tank-/påfyldningspladsen skal ledes til udskilleranlæg. 

 

INDGREB 

Hvis en eksisterende tankplads giver eller vurderes at kunne give anledning til 

væsentlig forurening, kan Næstved Kommune fastsætte vilkår om yderligere 

forureningsbegrænsende foranstaltninger i forhold til regulativet, jf. § 20 stk. 5. 

 

DISPENSATION 

Der kan søges om dispensation, hvis individuelle forhold og hensynet til miljøet taler for 

det. 

Ansøgning om dispensation skal indeholde nødvendige oplysninger, der muliggør, at 

Næstved Kommune kan vurdere sagen. 

 

KLAGEREGLER 

Næstved Kommunes afgørelser efter dette regulativ kan ikke påklages til anden 

administrativ myndighed, jf. j§ 21 stk. 2 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Afgørelser 

vedrørende kommunalt ejede eller drevne anlæg kan dog påklages, j§ 23 

miljøaktivitetsbekendtgørelsen. 

 

SØGSMÅL 



 

 

Afgørelser truffet efter dette regulativ kan prøves ved domstolene (Civilsøgsmål), jf. 

miljøbeskyttelseslovens § 101. Søgsmålet skal være anlagt senest 6 måneder efter 

afgørelsen er meddelt. 

 

STRAFFEBESTEMMELSER  

Overtrædelse af regulativets kan straffes med bøde efter §24 stk. 2 i 

miljøaktivitetsbekendtgørelsen. 

 

IKRAFTTRÆDELSE 

Regulativet træder i kraft den xx. xx 2020, hvor det offentliggøres på xxx efter det er 

vedtaget af Tekniks Udvalg på vegne af Byrådet i Næstved kommune. Regulativet 

gælder ved etablering samt udskiftning af tanke, stander eller belægning på 

tankpladser i Næstved Kommune, der påbegyndes efter den dato.  

 

FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING 

Dette regulativ fritager ikke fra at søge tilladelse, der er nødvendig efter anden 

lovgivning. 

*Vær opmærksom på at:  

• Etablering/sløjfning af tanke skal anmeldes til Næstved kommune, jf. 

olietanksbekendtgørelsen. Dette kan gøres via kommunens hjemmeside: 

https://www.naestved.dk/bolig-og-miljoe/miljoe-og-klima/olietank  

Eller via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, som findes på 

www.bygogmiljoe.dk. 

 

• Der skal søges om tilslutning/udledningstilladels af overfladevand fra tankanlæg 

hos Næstved Kommune, efter miljøbeskyttelseslovens § 28. Inden etablering af 

eller ændringer af afløbsforhold, skal der indsendes en projektbeskrivelse over 

indretning af tankanlægget samt afløbsforhold med en plan- og kloaktegning via 

den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø, som du finder på 

www.bygogmiljoe.dk eller på mail virksomhedogmiljoe@naestved.dk. 

Ansøgningen om tilslutning/udledningstilladelse skal vedlægges beregninger af 

dimensioneringsgrundlaget for valg af udskilleranlæg. 

 

• Hvis der sker salg af brændstof (benzin- og diesel) skal indretningen minimum 

overholde regler i benzinstationsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om 

forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselanlæg).  

 

• Tankanlæg med benzin og større oplag af diesel, skal indretning ofte også 

godkendes af brandmyndigheden og minimum overholde reglerne i 

bekendtgørelsen om brandfarlige og brandbare væsker. Anmeldelse skal sendes 

til Midt- og Sydsjælland Brand & Redning på MSBR@MSBR.dk  

 

https://www.naestved.dk/bolig-og-miljoe/miljoe-og-klima/olietank
http://www.bygogmiljoe.dk/
mailto:virksomhedogmiljoe@naestved.dk
mailto:MSBR@MSBR.dk


 

 

ADMINISTRATION 

Næstved Kommune fører tilsyn med, at regulativets bestemmelser overholdes. 

Spørgsmål til regulativet kan drøftes med Center for Plan og Miljø på mail 

virksomhedogmiljoe@naestved.dk eller telefon 5588 5588. 

 

GENERELT 

Ved uheld der medfører spild på jord eller kloak/regnvandssystem skal det anmeldes til 

Næstved Kommune på telefon 5588 6150. Udenfor åbningstiden kontaktes Miljøvagten 

på alamtelefon 114. 

 

mailto:virksomhedogmiljoe@naestved.dk

