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1. Formål med retningslinjen

Formålet med retningslinjen er sikre, at tankpladser hos ek-
sempelvis vognmænd eller virksomheder indrettes, så de ikke 
giver anledning til forurening af jord, grundvand eller kloaksy-
stemet. Retningslinjen omfatter også etablering af vaskeplad-
ser til erhvervsmæssig brug. 
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Tæt belægning kan eksempelvis være:

• støbt betonplade 

Flisebelægning er ikke en tæt belægning. Ønskes flise-
belægning på en oplagsplads, skal der som udgangs-
punkt etableres en 100 % tæt (impermeabel) membran 
under fliserne, eller der skal anvendes et specielt fuge-
materiale efter aftale med Kommunen. Den underlig-
gende membran skal være modstandsdygtig overfor de 
stoffer, der skal tilbageholdes.

2.1 Krav til belægning og udformning af en mindre tankplads:
Belægningen på arealet skal være tæt for at forebygge ned-
sivning af olieprodukter til jorden. 
Pladsens areal skal begrænses mest muligt dels for at be-
grænse vandmængden der ledes til renseanlægget og dels af 
hensyn til dimensionering af olieudskilleren.
Pladsens areal skal være afgrænset med tilstrækkelige høje 
kanter, der sikrer, at vand fra omkringliggende arealer ikke 
kan løbe ind på pladsen. Udenfor pladsens afgrænsning bør 
der etableres fald mod regnvandsafløb.
Pladsens belægning skal dimensioneres efter tung trafik.
Udluftningsrøret fra olie/benzintanken skal være inden for 
pladsen.
Standeren skal placeres inde på pladsen. Pistolen fra stande-
ren må ikke kunne nå ud over pladsen.
Påfyldningsstudsen (hvor tankvognen fylder på lagertanken) 
skal også være inde på pladsen.
Overjordiske tanke skal sikres mod påkørsel
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2. Indretning af tankplads
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2.2 Overdækning
Af hensyn til brandfaren må pladsen ikke overdækkes, hvis der 
fyldes benzin i tanken. Hvis der kun fyldes dieselolie i tanken, 
kan pladsen eventuel overdækkes.

2.3 Afløb fra pladsen
Afløb fra pladsen skal ledes til sandfang og en traditionel gra-
vimetrisk olie- og benzinudskiller. 
Afløb fra olie- og benzinudskilleren skal tilsluttes spildevands-
systemet. 
Der må ikke kobles andre afløb til udskilleren – undtaget er 
nogle få afløb med meget små afløbsstrømme1. 

2.4 Krav til olie- og benzinudskilleren
Tekniske krav og forhold vedrørende dimensionering af olie- 
og benzinudskillere, sandfang og prøvetagningsbrønde mv. er 
nærmere beskrevet i  Vejle Kommunes ” Retningslinje for di-
mensionering og drift af olieudskilleranlæg”.

� Afløb fra en overdækket plads, overløb fra dæksler på nedgravede tanke mv.
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3.1 Krav til belægning og udformning af en vaskeplads:
Belægningen på arealet skal være tæt for at forebygge ned-
sivning af olieholdigt vand til jorden. 
Pladsens areal skal være afgrænset med tilstrækkelig høje 
kanter, der sikrer, at vand fra omkringliggende arealer ikke 
kan løbe ind på pladsen. Udenfor pladsens afgrænsning bør 
der etableres fald mod regnvandsafløb. 
Pladsens areal skal begrænses mest muligt dels for at be-
grænse vandmængden der ledes til renseanlægget og dels 
af hensyn til dimensionering af olieudskilleren. 
Vaskepladser, der er større end en 50 m2, skal som udgangs-
punkt overdækkes af hensyn til kapaciteten i spildevandssy-
stemet. Natur- og Miljøforvaltningen kan i visse tilfælde efter 
forudgående ansøgning meddele dispensation for overdæk-
ning. 

3.2 Afløb fra vaskepladsen 
Afløb fra pladsen skal ledes til sandfang og en traditionel 
gravimetrisk olie- og benzinudskiller. 
Afløb fra olie- og benzinudskiller skal tilsluttes spildevands-
systemet.  

3.3 Krav til olieudskilleren
Ved valg og dimensionering af olieudskilleranlæg skal emner 
som arbejdsprocesser, og anvendte rengørings- og rensemid-
ler vurderes. Der henvises til Vejle Kommunes ”Retningslinje 
for dimensionering og drift af olieudskilleranlæg”. 
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3. Vaskepladser til erhvervsmæssig vask af 

motorkøretøjer, maskiner eller lignende
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Bilag 1. Lovgrundlag 

Der skal søges om byggetilladelse, og i visse tilfælde kræves 
også en afledningstilladelse, inden der etableres:
• tankpladser
• vaskepladser
• olieudskilleranlæg

Beregninger af dimensioneringsgrundlaget for den valgte olie-
udskiller, sandfang og prøvetagningsbrønd skal sendes til Vejle 
Kommune i forbindelse med fremsendelse af en byggeansøg-
ning på det konkrete projekt.

   
   

  
Bilag
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Ansøgning om byggetilladelse sendes til:
Teknisk Forvaltning 
Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Spørgsmål vedrørende afledningstilladelse 
kan rettes til:
Natur- og Miljøforvaltningen
Vedelsgade 17, 7100 Vejle
tlf.: 76 81 00 00

Post sendes til Skolegade 1, 7100 Vejle

Retningslinjen er vedtaget af 
Natur- og Miljøudvalget, Vejle Kommune 
den 9. juni 2010.


