Center for Forebyggelse

MEDDELELSE NR. 4
Overgangsbestemmelserne i de nye tekniske forskrifter for
brandfarlige væsker
1. INDLEDNING
Den 15. januar 2010 trådte en ny bekendtgørelse om brandfarlige væsker og nye tekniske forskrifter for brandfarlige væsker i kraft.
De nye regler indeholder en række overgangsbestemmelser for eksisterende typegodkendelser.
Endvidere vil visse af reglerne i de nye tekniske forskrifter også komme til at gælde for eksisterende virksomheder og oplag.
Formålet med denne meddelelse er at give et samlet overblik over disse overgangsbestemmelser
bl.a. til brug for brandsyn.

2. EKSISTERENDE TYPEGODKENDELSER
De typegodkendelser af overdækninger af arealer over salgs- og forbrugstankanlæg, af emballager, af plasttanke og af ståltanke, som eksisterer i dag, er udstedt i henhold til bekendtgørelse
nr. 161 af 26. april 1985 om brandfarlige væsker og tekniske forskrifter af 15. juni 1985 for
brandfarlige væsker.
Nedennævnte skema giver et overblik over, hvilke typegodkendelser der er blevet ophævet ved
de nye regler, samt hvilke overgangsbestemmelser der gælder for de enkelte typegodkendelser:
EKSISTERENDE
TYPEGODKENDELSER

OPHÆVELSE

OVERGANGSREGEL

Typegodkendelser af overdækninger
af arealer ved salgs- og
forbrugstankanlæg

Ophævet den 15. januar 2010

Typegodkendte overdækninger af
arealer ved salgs- og forbrugstankanlæg kan fortsat anvendes som opstillet, hvis:
1) de er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden,
2) er lovlige i henhold til typegodkendelsens vilkår og
3) til stadighed opfylder vilkårene i typegodkendelsen

§ 4, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 28
af 4. januar 2010 om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker
(herefter forkortet bek. om TF-bv)
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§ 4, stk. 4, i bek. om TF-bv
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EKSISTERENDE
TYPEGODKENDELSER

OPHÆVELSE

OVERGANGSREGEL

Typegodkendelser af emballager

Ophævet den 15. januar 2010

Typegodkendte emballager kan fortsat anvendes i 5 år efter de nye reglers ikrafttræden, hvis:
1) de er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden,
2) er lovlige i henhold til typegodkendelsens vilkår og
3) til stadighed opfylder vilkårene i typegodkendelsen

§ 4, stk. 3, i bek. om TF-bv

§ 4, stk. 5, i bek. om TF-bv

Ophævet den 15. januar 2010

Typegodkendte plasttanke kan fortsat
anvendes som opstillet hvis:
1) de er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden,
2) er lovlige i henhold til typegodkendelsens vilkår og
3) til stadighed opfylder vilkårene i typegodkendelsen

§ 4, stk. 3, i bek. om TF-bv

§ 4, stk. 6, i bek. om TF-bv

Er ikke ophævet

Ingen overgangsregler

Typegodkendelser af plasttanke

Typegodkendelser af ståltanke

3. NYE BESTEMMELSER FOR EKSISTERENDE VIRKSOMHEDER OG
OPLAG
Eksisterende virksomheder og oplag, som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, er som udgangspunkt kun omfattet af de nye tekniske forskrifter for så vidt angår udvidelser, samt i tilfælde af forandringer, der er væsentlige i forhold til forskrifterne.
Der vil dog være visse af bestemmelserne i de nye tekniske forskrifter som – efter en overgangsperiode – gælder for eksisterende virksomheder og oplag.
I dette skema gives et samlet overblik over overgangsbestemmelserne og en kort beskrivelse af
de nye bestemmelser, som eksisterende virksomheder og oplag efter en overgangsperiode skal
overholde:
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EKSISTERENDE VIRKSOMHEDER OG OPLAG

OVERGANGSREGEL

Eksisterende oplag i butikker i 1-etages bygninger

skal senest 2 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde de tekniske forskrifter

Tankanlæg, der er lovligt etableret ved
bekendtgørelsens ikrafttræden

skal senest 5 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde følgende punkter i de tekniske forskrifter:
4.3.17 (overfyldningssikringssystem),
4.3.23 (overførsel fra eksterne rørledninger),
4.3.24 (udførelse af ventiler) og
4.8.14 (samlinger i bassinvægge)

§ 5, stk. 2, i bek. om TF-bv

§ 5, stk. 3, i bek. om TF-bv
Skumslukningsanlæg ved tankanlæg, der er lovligt
etableret ved bekendtgørelsens ikrafttræden

skal senest 3 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde følgende punkter i de tekniske forskrifter:
1.3.22 (udførelse af brandtekniske installationer),
1.3.23 (indretning og kapacitet af brandslukningsanlæg),
1.3.24 (klassifikation af brandslukningsanlæg),
1.3.25 (projektering og installation),
1.3.26, 3. pkt. (ibrugtagning af brandslukningsanlæg),
4.19.5 – 4.19.16 (specifikke krav til skumslukningsanlæg),
4.20.12, 3. pkt. (inspektion af brandslukningsanlæg),
4.20.13 (logbog) og
4.20.25 (eftersyn, kontrol og afprøvning)

Overrislingsanlæg ved tankanlæg, der er lovligt
etableret ved bekendtgørelsens ikrafttræden

skal senest 3 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde følgende punkter i de tekniske forskrifter:
1.3.22 (udførelse af brandtekniske installationer),
4.19.17 – 4.19.26 (specifikke krav til overrislingsanlæg),
4.20.11 (kontrol og vedligeholdelse af brandtekniske
installationer),
4.20.13 (logbog) og
4.20.26 (eftersyn, kontrol og afprøvning)

§ 5, stk. 6, i bek. om TF-bv

§ 5, stk. 7, i bek. om TF-bv
Eksisterende salgs- og forbrugstankanlæg med
kategori A-væske

skal senest 3 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde punkt 4.11.11 (betjeningsinstruks) i de tekniske forskrifter

Eksisterende salgs- og forbrugstankanlæg

skal senest 2 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde punkt 4.20.31 (placering af anlæg eller brændbare
materialer og væsker ved udleveringsstandere og påfyldningspladsen) i de tekniske forskrifter

§ 5, stk. 4, i bek. om TF-bv

§ 5, stk. 5, i bek. om TF-bv
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