Indretning og drift af påfyldningspladser for motorbrændstof.
Retningslinjerne gælder ikke for virksomheder omfattet af benzinstationsbekendtgørelsen.
Definitioner
En tæt belægning er en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden ikke mister sin evne til at
tilbageholde olier eller kemikalier fra at gennemtrænge belægningen. Fliser, SF-sten og lignende anses
derfor ikke som tætte belægninger. Tætte belægninger skal etableres således, at de er i stand til at modstå
de mekaniske påvirkninger, som de bliver udsat for. Belægningerne skal være i god vedligeholdelsesmæssig
stand. Skader og utætheder i tætte belægninger skal udbedres straks, efter at de er konstateret.
En påfyldningsstuds er stedet på motorkøretøjet/maskinen, hvor påfyldningsslangen kan tilkobles.
Påfyldningsslange er slangen på diesel/benzintanken/-stander/udleveringsstander til brug ved påfyldning
af motorkøretøjet.
Vandige recipienter er søer, åer, vandløb, hav og grundvand og lignende.
En udleveringsstander er et apparatur til aftapning af brændstof, typisk placeret direkte på den
overjordiske lagertank. Hvis udleveringsstanderen er tilknyttet en nedgravet lagertank, udgør den typisk en
selvstændig enhed stående på jorden, som på benzinstationer.
Lagertank er den tank, der indeholder det brændstof, der aftappes.

Indretning og drift af påfyldningspladser for motorbrændstof.
Generelt om påfyldningspladser
Påfyldningspladsen omfatter det areal, hvor påfyldning af motorkøretøjer og lagertanke foregår.
Påfyldningspladsen skal indrettes så forurening af jord, grundvand, søer, vandløb og kloaksystemet undgås.
Hvis der sker spild på påfyldningspladsen, skal dette straks opsamles.
Der skal altid være adgang til opsamlingsmateriale til opsamling af spild på påfyldningspladsen.
Påfyldningspladsen må ikke uden særskilt tilladelse anvendes til vaskeaktiviteter.
Det anbefales at tanken sikres mod påkørsel.

Indretning af udendørs påfyldningsplads med tæt belægning
Påfyldningspladser skal etableres med en belægning, som er tæt/uigennemtrængelig for benzin og diesel.
Belægningen kan f.eks. være støbte betonplader eller asfalt. For udendørs påfyldningspladser skal
arealerne omkring påfyldningspladserne have fald væk fra pladsen, så regnvand fra de omkringliggende
arealer ikke løber ind på pladsen.

Udendørs påfyldningspladser, hvor der tankes under 25.000 liter årligt.
Under udleveringsstanderen/påfyldningsslangen samt i området for tankning af køretøjer, skal der
etableres et areal med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel.
Der skal være en afstand på mindst 0,5 meter fra udleveringsstanderen/påfyldningsslangen til yderkanten
af den tætte belægning. (Se figur 1).

Figur 1: Forslag til Indretning af udendørs påfyldningsplads ved tankning på under 25.000 L.
Belægningen skal have hældning ind mod midten af påfyldningspladsen. Påfyldningspladsen skal som
minimum måle 3x3 m.

Udendørs påfyldningspladser, hvor der årligt tankes 25.000 liter eller derover
Under udleveringsstanderen/påfyldningsslangen samt i området for tankning af køretøjer, skal der
etableres et areal med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Der skal være en afstand på
mindst 0,5 meter fra udleveringsstanderen/påfyldningsslangen til yderkanten af den tætte belægning.
Belægningen skal have hældning ind mod midten af påfyldningspladsen. Hældningen skal være større end
2,5 %, hvis belægningen består af asfalt. (Se figur 2).

Figur 2: Indretning af udendørs påfyldningsplads ved tankning over 25.000 liter pr. år.
Påfyldningspladsen skal som minimum måle 3x3 m. Påfyldningspladsen skal være indrettet med fald mod
afløb via sandfang til en olie- og benzinudskiller, der som minimum har flydelukke. Pladsen må ikke
etableres før end der er givet tilslutningstilladelse hertil.
Indendørs påfyldningsplads
Under udleveringsstanderen/påfyldningsslangen samt i området for tankning af køretøjer, skal der
etableres et areal med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Der skal være en afstand på
mindst 0,5 meter fra udleveringsstanderen/påfyldningsslangen til yderkanten af den tætte belægning.
Belægningen skal have hældning ind mod midten af påfyldningspladsen. Påfyldningspladsen skal som
minimum måle 3x3 m. Påfyldning må ikke ske, så der er risiko for, at spild vil løbe ud ved porte eller andre
udgange til ubefæstede arealer.
Påfyldningspistol og -slange
Påfyldningspistol skal lukke/slå fra automatisk, når tanken er fuld. Påfyldningsslangen må ikke kunne nå
uden for påfyldningspladsens afgrænsninger. Der kan gives dispensation herfor, hvis virksomheden har
behov for længere påfyldningsslanger, for at kunne nå op til påfyldningsstedet på køretøjerne. For at der
skal kunne gives dispensation, skal ejer sikre, at der er skiltet omkring olietanken med, at tankning skal
foregå på påfyldningspladsen. Påfyldningsslangen skal være i god stand og løbende tjekkes mht. fortsat
holdbarhed.

