
 

INDRETNING AF MILJØSTATION
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HVORFOR EN 
MILJØSTATION? 
Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for 
at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og 
for at eventuelt spild ikke ender i kloakken. Oprydning efter 
en jord- og grundvandsforurening eller rensning af 
forurenede søer eller vandløb er både dyrt og tidskrævende 
og kan være grund til lukning af et baneanlæg, såfremt dette 
ikke sker efter forskrifterne. 

Som “listevirksomhed”, er det et krav fra myndighedernes side, at 
affald som fremkommer ved vore aktiviteter, bliver indsamlet og 
opbevaret korrekt efter reglerne. Yderligere er der et krav om 
“kildesortering” og bortskaffelse af affaldet ved godkendt aftager, 
samt dokumentation heraf. 

Miljøstationen skal være lavet med et underlag, som er tæt overfor  
olie, benzin og andre indsamlede væsker. Dette kan f.eks.være en  
støbt betonplade, eller spildbakke. af et nedbrydnings bestandigt 
materiale som ikke nedbrydes af væskerne.
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MILJØSTATIONEN 
 


Miljøstationen, skal kunne aflåses, så at evt. hærværk, ikke kan medføre 
miljøskade ved spild af skadelige væsker. Det anbefales at Miljøstationen 
befinder sig i umiddelbar nærhed af ryttergård eller lignende. Dette for at 
gøre det nemt for brugerne at benytte denne.

Miljø stationen skal skiltes tydeligt, så det er synligt for alle på 
baneanlægget, hvor den befinder sig.

Gulvet skal være indrettet med fald ind mod centrum, så evt. 
spild ikke løber ud på de omkringliggende arealer.  Arealerne 
omkring pladsen skal have fald væk fra pladsen, så regnvand 
fra de omkringliggende arealer ikke løber ind på miljø 
stationen.

Olie, benzin og andre kemikalier, skal opbevares i tætte og 
holdbare beholdere, herunder tromler og palletanke. 
Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være 
tydeligt mærket, skiltet med, hvad de indeholder. Lågene skal 
slutte tæt.  

Opbevaringen skal være indrettet sådan, at en mængde, som 
svarer til den største beholderstørrelse, kan tilbageholdes.  
Opbevaringen skal indrettes, så håndtering af beholdere kan 
ske uden at spilde.  
Miljøstationen skal indeholde det antal affaldsbeholdere og 
opsamlings beholdere som modsvarer den mængde af affald 
og væsker som opsamles på pladsen. 

Såfremt banen tilbyder at kørere kan aflevere gamle dæk på 
anlægget, skal særlig plads hertil indrettes. Dette efter samme 
regler omkring “fast dæk” som ved olie og væske indsamling. 

Som et minimum anbefales følgende beholdere til indsamling: 

•Tomme plastdunke

• Olievædede klude

• Papir og pap

• Metal

• Restaffald

• Forurenet jord/granulat 

Det enkelte baneanlæg kan have skrevet ind i deres miljø godkendelse, 
krav omkring yderligere indsamlings muligheder.
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Udover, at selve miljø stationen skal være tydeligt 
skiltet, så skal den enkelte beholder ligeledes være 
tydeligt skiltet, så man så vidt muligt undgår at 
blande væsker som ikke er kompatible. 

Ikke permanente baner skal også have en 
miljøstation! 

Det er Lejeren/Brygeren af et baneanlæg, som er 
ansvarlig for at affald og væsker bliver indsamlet 
efter forskrifterne. 

Miljøstationen kan indrettes efter stævnets behov, 
på en trailer eller bag i en varevogn. 

Denne skal ligeledes være tydeligt skiltet og være 
under opsyn arrangementet igennem.

TYDELIG SKILTNING
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SPØRGSMÅL OMKRING 
MILJØSTATIONEN?

Dennis Skytte Bechmann 

dskytte@me.com 

2671 2401
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