Center for Forebyggelse
MEDDELELSE NR. 9
Fleksibel tilladelse til anvendelse af tanke til dieselolie og biodiesel
1. Indledning
Beredskabsstyrelsen er blevet opmærksom på, at der er et ønske om at anvende tanke, som er
godkendt til dieselolie, kl. III-1 væske til biodiesel. Biodiesel, som er biobrændstof baseret på
organisk materiale, har normalt et flammepunkt på mellem 120 og 200oC og er sammenlignelig
med smøreolie. Biodiesel er omfattet af tekniske forskrifter for træforarbejdning og træoplag,
plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af
mel og visse brandfarlige virksomheder og oplag af 1. februar 1990 (herefter: TF-visse).
Denne meddelelse handler om ansøgninger om tilladelser til fleksibel anvendelse af tanke, dvs.
hvor en virksomhed ønsker at benytte en tank til at opbevare brandfarlige væsker af kl. III-1 i
visse perioder, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 17 af 4. januar 2010 om tekniske
forskrifter for brandfarlige væsker (herefter: TF-bv) og et brændbart olieprodukt
(sammenligneligt med smøreolie i TF-visse) i andre perioder.
Generelt set har et brændbart olieprodukt et flammepunkt og en antændelsestemperatur højere
end flammepunktet og antændelsestemperaturen for brandfarlige væsker af klasse III-1. Dog
har produkterne ensartede brandmæssige egenskaber, og derfor er de brandmæssige risici ikke
væsentlig forskellige. Som følge heraf vil der ikke være forskel i redningsberedskabets indsats
ved brand i de to typer af produkter. Ud fra en faglig betragtning bør en tilladelse til fleksibel
anvendelse af en tank derfor kunne meddeles.
Formålet med denne meddelelse er at vejlede kommunerne i den sagsbehandling, der følger af
en ansøgning om en fleksibel tilladelse.

2. Sagsbehandling
En tilladelse til fleksibel anvendelse af en tank skal udformes med hjemmel i to forskellige
bekendtgørelser/regelsæt, TF-bv og TF-visse. For eksisterende tanke, vil der i alle tilfælde være
tale om en ændring af tilladelsen.
•

Tanke, som er godkendt til mere end 250.000 liter brændbar væske iht. TF-visse, og
som også ønskes anvendt til brandfarlige væsker af kl. III-1, der er omfattet af TF-bv:
Der skal foretages en sagsbehandling og stilles vilkår iht. TF-bv. Hvis tankens oplag
overstiger 100.000 OE (eller tankgruppens samlede oplag overstiger 100.000 OE), er det
Beredskabsstyrelsen, der skal stille vilkårene.
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I de tilfælde, hvor en eksisterende tilladelse til at opbevare en brændbar væske som fx
smøreolie eller biodiesel ønskes udvidet til også at omfatte dieselolie, skal kravene og
vilkårene i den nye tilladelse for fleksibel anvendelse fastsættes, så kravene til
opbevaring af dieselolie er opfyldt, samtidig med at de eksisterende vilkår for den
brændbare væske videreføres. Vilkårene fra den eksisterende tilladelse videreføres dog
kun, hvis de ikke fuldt ud tilgodeses af vilkårene for opbevaringen af
dieselolie. Det betyder, at hvis vilkårene for opbevaring af dieselolie og vilkårene i den
eksisterende tilladelse er forskellige, selv om der ligger et sammenligneligt hensyn bag,
skal kun de mest restriktive vilkår indgå i tilladelsen. På områder, hvor hensynene ikke er
sammenlignelige, skal begge vilkår stilles.
•

Tanke, som er godkendt til brandfarlige væsker af kl. III-1 iht. TF-bv, og som også
ønskes anvendt til biodiesel (brændbar væske), der er omfattet af TF-visse:

Der skal foretages en sagsbehandling og stilles vilkår iht. TF-visse. Det er altid
kommunalbestyrelsen, der skal meddele tilladelse og stille vilkår. Dette gælder dog kun,
hvis oplaget overstiger 250.000 liter / 250 m³, som er grænsen, hvor oplag er omfattet
af TF-visse.
Når der foreligger en eksisterende tilladelse til at opbevare en brandfarlig væske kl. III-1,
skal denne tilladelse og vilkår heri lægges til grund for sagsbehandlingen. I princippet
skal disse vilkår videreføres i den nye tilladelse, hvis hensynene stadig er aktuelle. Dette
skyldes, at tanken kunne have fortsat med at fungere iht. den eksisterende tilladelse og
ville dermed ikke udgøre en anden risiko i forhold til den nye fleksible anvendelse.
Når en tank skal behandles, vil kap. 15.4 (lagerafsnit i det fri) være gældende. Her
henvises til kap. 4, som indeholder flere bestemmelser, der umiddelbart ikke er angivet
med henblik på at skulle stilles til en tank med oplag af brændbar olie. Derfor vil det
være nødvendigt, at Beredskabsstyrelsen dispenserer fra disse krav.
Når der er foretaget sagsbehandling iht. begge regelsæt, skal vilkårene gennemgås, og
hvis der er ensartede hensyn, men forskellige vilkår der skal tilgodeses, skal kun det
mest skærpede vilkår stilles i én samlet godkendelse, som meddeles af
kommunalbestyrelsen
•

Andre vilkår som følge af at en tank skifter produkt
I begge situationer vil der være tale om en ny tilladelse, hvor der skal fastsættes krav
om, at tilladelsen skal benyttes inden 1 år. Hvis dette ikke sker anses tilladelsen for
bortfaldet.
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Endvidere skal der oplyses om, at tilladelsen senere kan tilbagekaldes, hvis dette af
sikkerhedsmæssige hensyn viser sig for påkrævet.
Endelig vil det være vigtigt, at en tilladelse til fleksibel anvendelse vurderes iht. anden
lovgivning,
f.eks.
arbejdsmiljølovgivningen
(f.eks.
sikkerhedsskiltning)
og
miljølovgivningen.
3. Brandsyn
Iht. bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af
brandsyn foretaget i forsamlingslokaler er brandsynsterminen hvert 2. år for både tanke med
oplag brandfarlig væske af kl. III-1 og tanke med en brændbar olie til over 250.000 liter (se
punkt 7.1.1b og 8.1.4a i bekendtgørelsens bilag 1). Tanke med tilladelse til fleksibel anvendelse
kategoriseres som kategori 8.1.4a iht. brandsynsbekendtgørelsens bilag 1.
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