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MEDDELELSE NR. 2
Det kommunale redningsberedskabs brandtekniske
sagsbehandling af mobile salgs- og forbrugstankanlæg
Beredskabsstyrelsen er blevet opmærksom på, at der i stigende grad ønskes opstillet mobile
salgs- og forbrugstankanlæg. Ved mobile salgs- og forbrugstankanlæg forstås en flytbar
container, som indeholder tanke med oplag af benzin og diesel, teknikrum og
udleveringsstandere.
Disse mobile salgs- og forbrugstankanlæg ønskes ofte opstillet på steder, hvor det ikke
umiddelbart er muligt at nedgrave tanke (f.eks. pga. et højt grundvandsspejl eller på havnekajer)
eller på steder, hvor der i en kortere periode ønskes opstillet et salgs- og forbrugstankanlæg.
Mobile salgs- og forbrugstankanlæg er omfattet af bekendtgørelse nr. 161 af 26. april 1985 om
brandfarlige væsker med tilhørende tekniske forskrifter for brandfarlige væsker af 15. juni 1985
med senere ændringer (forkortet TF-bv). Ønskes der opstillet et mobilt salgs- og
forbrugstankanlæg, skal der således indhentes en tilladelse fra det kommunale
redningsberedskab i den pågældende kommune. Overstiger anlæggets oplag af brandfarlige
væsker 10.000 oplagsenheder, må anlægget kun oprettes på vilkår, som Beredskabsstyrelsen i
hvert enkelt tilfælde anser det for fornødent at stille.
TF-bv beskriver ikke entydigt, hvordan et mobilt salgs- og forbrugstankanlæg skal udføres, for at
der opnås et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Da det må forventes, at de mobile salgs- og
forbrugstankanlæg ikke umiddelbart kan opfylde bestemmelserne i TF-bv, vil der ofte være
behov for, at der i sagsbehandlingen foretages ”tekniske bytter” iht. punkt 4.2.3 i forskrifterne.
Beredskabsstyrelsen har derfor udarbejdet denne meddelelse, som indeholder punkter, som
redningsberedskabet bør være særlig opmærksom på i forbindelse med sagsbehandlingen af
mobile salgs- og forbrugstankanlæg. Endvidere er formålet med denne meddelelse at sikre en
større ensartethed i kommunernes sagsbehandling af disse anlæg.
Denne meddelelse tager udgangspunkt i en konkret sag med et mobilt salgs- og
forbrugstankanlæg med tre tanke med en samlet kapacitet på ca. 9.500 liter benzin og 25.000
liter diesel. Derfor kan der i andre sager være yderligere punkter, som redningsberedskabet bør
være særlig opmærksom på.

Beredskabsstyrelsen
CFO

8. juli 2009
Sagsnr. 2008/008636

HISTORISK
Meddelelse nr. 2
Særlige forhold
Efter Beredskabsstyrelsens opfattelse skal et mobilt salgs- og forbrugstankanlæg
sagsbehandles som værende et overjordisk tankanlæg, delvist som et indendørs oplag i tanke
og som et salgs- og forbrugstankanlæg.
I det nedenstående beskrives forhold, som redningsberedskabet bør være særlig opmærksom
på i forbindelse sagsbehandlingen af mobile salgs- og forbrugstankanlæg.
1. Afstandskrav
Der bør rettes særlig opmærksomhed på afstandskravet mellem påfyldningsstudse/
påfyldningsplads og containeren (oplaget), jf. punkterne 7.1.8, 7.1.10 og 7.2.3 i TF-bv.
Punkt 7.2.3 angiver, at afstanden mellem påfyldningsstudse/påfyldningspladsen og
containeren (oplaget) skal være mindst 12,5 m for oplag af brandfarlige væsker af klasse
I og II.
2. Bassin/spildbakke
Ifølge punkterne 4.4.2 og 6.3.4c i TF-bv skal det sikres, at udflydning fra tankene ved
f.eks. overpumpning eller fra en udefra kommende brandpåvirkning kontrolleres.
Opmærksomheden henledes på, at det er Beredskabsstyrelsens opfattelse, at hensynet
bag de ovennævnte bestemmelser ikke tilgodeses ved, at tanke udføres som
dobbeltvæggede.
3. Nødafbryder
Det skal sikres, at nødafbryderen placeres indenfor en rimelig afstand af forbrugsstedet
og i en sikker afstand fra det mobile salgs- og forbrugstankanlæg, så pumperne kan
standses i tilfælde af brand under driften. Dette vil normalt være opfyldt, når afstanden
mellem nødafbryder og anlæg er mindst 10 m. Der henvises til punkterne 5.2.3 og
4.11.6e i TF-bv.
4. Påkørselssikring
Det mobile salgs- og forbrugstankanlæg skal sikres mod påkørsel iht. punkt 4.4.5 i TF-bv.
5. Materialer
Der bør stilles krav til materialers brandbarhed og antændelighed for så vidt angår
containeren (herunder eventuel overdækning og prisskilt). Der henvises bl.a. til punkt
5.3.2 i TF-bv.
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6. Udførelse af tankanlæg
Opmærksomheden henledes på, at tankene i det mobile salgs- og forbrugstankanlæg
ofte ønskes udført som kasseformede ståltanke med en kapacitet over 6.000 liter. Disse
tanke opfylder ikke punkt 4.11.3b (om tankenes pladetykkelse) i TF-bv.
Beredskabsstyrelsen skal derfor godkende tankene til hvert enkelt anlæg, og denne
godkendelse skal foreligge, inden redningsberedskabet kan udstede en tilladelse til
anlægget.
7. Redningsberedskabets indsatsmuligheder
Det skal sikres, at redningsberedskabet har mulighed for at foretage en forsvarlig indsats
i tilfælde af brand. For så vidt angår denne type anlæg skal der pga. udformningen
primært tages hensyn til, hvorledes det er sikret, at der kan foretages skumudlægning.
8. Klassifikation af eksplosionsfarlige områder
Der skal foretages en klassifikation af eksplosionsfarlige områder og afmærkning af disse
områder iht. bekendtgørelse nr. 590 af 26. juni 2003 om klassifikation af
eksplosionsfarlige områder.
Der henvises til meddelelse nr. 1 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige
områder på salgs- og forbrugstankanlæg.

Transportregler
For god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at transport af mobile tankanlæg, der ikke
er rensede, er omfattet af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 617 af 26. juni 2009 om
vejtransport af farligt gods, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1138 af 27. november 2008. Ved
nærmere spørgsmål herom kan Beredskabsstyrelsen kontaktes.

Nye tekniske forskrifter for brandfarlige væsker
I øjeblikket arbejder styrelsen med de nye tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, som
forventes at træde i kraft ultimo 2009.
Indholdet i denne meddelelse vil også kunne anvendes som udgangspunkt for kommunens
sagsbehandling af mobile salgs- og forbrugstankanlæg, når de nye tekniske forskrifter er trådt i
kraft.
Man skal dog være opmærksom på, at der vil ske ændringer i de nye tekniske forskrifter. Disse
ændringer vil blive nærmere omtalt i den vejledning, Beredskabsstyrelsen vil udsende sammen
med forskrifterne.
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Opmærksomheden henledes endvidere på, at der i de nye forskrifter sker en ændring af, hvilke
sager redningsberedskabet skal behandle. For så vidt angår mobile salgs- og forbrugstankanlæg
ændres grænsen således, at hvis anlæggets oplag af brandfarlige væsker overstiger 100.000
oplagsenheder, må anlægget kun oprettes på vilkår, som Beredskabsstyrelsen i hvert enkelt
tilfælde anser det for fornødent at stille.
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