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ONLINE DOKUMENTATION OG EGENKONTROL 
TIL ALLE TYPER TANKANLÆG 



Har du styr på tank-
anlæggets tanke, rør, 
udskillere og alle data 
til dokumentation?

FRYGTER DU MILJØTILSYN?
Har du styr på dine data, egenkontrol og er klar til miljøtilsyn?
Flere og flere krav om administration og kontrol betyder, det kan være svært at be-
vare overblikket over, hvornår det er tid til de lovpligtige inspektioner, afprøvninger 
og egenkontrol.
Med Tankpasser.DK giver vi dig overblikket med et online værktøj, der sikrer, at al 
den krævede dokumentation over tanke, rør og olieudskillere er samlet ét sted og 
altid til rådighed. 
Manglende dokumentation i forbindelse med kommunernes miljøtilsyn kan medfø-
re store konsekvenser med skærpede krav om miljøredegørelser eller manglende 
dækning af forsikringen ved en eventuel forurening.
Desuden viser undersøgelser, at manglende vedligehold og tilsyn både øger risiko-
en for forurening samt nedsætter anlæggets levetid. 
Derfor er Tankpasser.DK en fornuftig investering for din forretning.

Egenkontrol 

på smartphone 

eller tablet...

EGENKONTROL
En af grundstenene i Tankpasser.DK er vores webapplikation til egenkontrol. Den 
sikrer, at al egenkontrol udføres med et minimum af besvær via smartphone eller 
tablet, hvor der f.eks. er mulighed for at dokumentere egenkontrol med fotos direkte 
fra app’en.
Egenkontrollens resultater bliver automatisk synkroniseret med de øvrige funktio-
ner i Tankpasser.DK, og der bliver automatisk sendt påmindelse via enten sms eller 
mail, når det er tid til egenkontrol.



ARTELIA, din succes er vores forretning

OVERBLIK
Tankpasser.DK giver det fulde overblik over status og kommende handlinger og 
vil således ikke alene lette det daglige arbejde. Løsningen kan også benyttes som 

FUNKTIONSAFPRØVNING OG INSPEKTIONER
De lovpligtige funktionsafprøvninger og inspektioner er vigtige i forhold til at overhol-
de love og bekendtgørelser - men også for at sikre et fuldt funktionsdygtigt anlæg. 
Tankpasser.DK bliver løbende opdateret med, hvornår det er tid til næste afprøvning 
eller kontrol, og kontrolprogrammet er tilpasset det aktuelle udstyr på adressen.
Hos Artelia kan vi naturligvis hjælpe med formidling af afprøvninger og inspektioner 
samt validering af resultater.

værktøj i forbindelse med f.eks. planlægning af opgaver og driftsbudget.
Kædeejere eller virksomheder med det overordnede ansvar for drift 
af flere stationer og tankanlæg får det fulde overblik over status og 

data på alle de stationer, de har ansvar for.
Tankpasser.DK kan desuden benyttes som en beholderliste, der løbende 

bliver holdt opdateret, og som samarbejdspartnere kan få adgang til.

FORDELE
Hos Artelia er vi eksperter i brændstof og tankanlæg. Derfor sikrer vi natur-
ligvis, at Tankpasser.DK altid er opdateret og ajourført i forhold til den nyeste 
lovgivning på området.
Tankpasser.DK er fleksibelt og kan løbende udbygges efter behov med 
f.eks. tegningsarkiv eller firmaspecifikke kontrollister med påmindelse om, 
hvornår det er tid til at udføre disse opgaver. Ja, næsten kun fantasien 
sætter grænser for løsningens fleksibilitet.
Tankpasser.DK er brugervenligt, datasikkerheden er i top, alle procedurer 
er automatiseret i videst muligt omfang, og al dokumentation er opdate-
ret og samlet ét sted. 

Med eget login har du altid adgang til alle data. Håndværkere, leve-
randører og medarbejdere kan desuden få adgang til relevante data 
i forbindelse med f.eks. serviceaftaler, tilbudsgivning på driftsopga-
ver og anlæggets daglige drift.
Med Tankpasser.DK får du det fulde overblik og er sikret, at du 
altid er klar til miljøkontrol.
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Artelia har været repræsenteret i Danmark siden 
2008.
Vi er en del af Artelia Group med hovedkontor i 
Frankrig og mere end 3200 ansatte i 40 lande.
Fra vores kontor i Østjylland betjener vi kunder i 
hele Skandinavien med vores specialviden inden 
for benzin- og brændstoftekniske installationer.
Derudover tilbyder vi også totalrådgivning inden 
for byggeri og ”multi-site” projekter.
Kontakt os for en snak om dit næste projekt.

Karsten Pedersen
Market Manager Nordics

Mob +45 2065 2790
karsten.pedersen@arteliagroup.com

Morten Svane
Project Manager

Mob +45 4030 8741
morten.svane@arteliagroup.com

DANMARK
Åkærsvej 1
8410 Rønde

Tlf: +45 7230 1890

• Styr på data og aktiver
• Kontrol med tanke, rør og udskillere
• Kontrolprogram tilpasset den enkelte station
• Kan løbende udbygges
• Egenkontrol på smartphone eller tablet
• Automatisk påmindelse via SMS eller mail
• Minimerer papirarbejdet

ALTID KLAR TIL MILØTILSYN


