Faresymboler til merking

• Tankeier må selv forsikre seg om at tiltak gjøres i samsvar
med gjeldende lover og regler.

og telefritt. Grusing/asfalt/betong er anbefalt da
fundamentet skal holdes fritt for vegetasjon. u
• Det skal være minst 5 meter avstand fra tank til tennkilde,
trevegg, brennbar bygning/brennbart opplag og minst
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• Tom tank kan fraktes med restinnhold maksimum 15 %
eller 1500 kg forutsatt at tanken er hermetisk lukket, dvs
alle åpninger plugges. v
• Vi anbefaler at tankanlegg sikres mot påkjørsel.
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