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Anmeldelse af olietank under 6.000 liter 
På ejendommen  

 Vejnavn                                                                   nr.  Post nr.  By  Matrikel og ejerlav  

Sløjfning af eksisterende tank (oplyses i det omfang informationerne er tilgængelige) 

 

 

 

 

 

Ny tank installeres/eksisterende tank anmeldes.  

 Producent   Tankstørrelse   Fabrikationsår  Godkendelsesnummer   Fabrikationsnummer    Overjordisk udendørs 

    Nedgravet  

 I opvarmet rum 

 Dato og år for installation   Beregnet for 

               Benzin          diesel          fyringsolie          andet:___________________________________ 

 Detaljer  

Sugeledning tilsluttet i bund       Suger fra top      Enstrenget rørføring      Påfyldningsalarm    Med pistol/tappeanordning                 
 

De fleste oplysninger fremgår af Tankattesten, som skal vedlægges i 1 eksemplar  

Tanken er placeret som på nedenstående situationsplan. Angiv nord og indtegn omrids af samtlige bygninger samt eksisterende gas, vand- 

og kloakledninger. Nye og eksisterende tanke placeres med angivelse af påfyldnings- og udluftningsstuds.   

 (indtegn situationsplanen her)  

 
Ansøger/Ejer     Anmeldelsen fremsendt af: 

Navn, adresse og telefonnummer  

 

 

 

 

Dato   

Underskrift
 

Navn, adresse og telefonnummer (evt. stempel) 

 

 

 

 

Dato  

Underskrift 

Producent   Tankstørrelse   Fabrikationsår   Godkendelsesnummer   Fabrikationsnummer    Overjordisk udendørs 

    Nedgravet  

 Overjordisk indendørs 
 

Tanken er blevet:      Tømt for restindhold        Afblændet              Opgravet/fjernet                 Sandfyldt             
 

Tanken bliver:              Tømt for restindhold        Afblændet              Opgravet/fjernet                 Sandfyldt              
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Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1321 af 21.12.2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. (uddrag)      

 
§ 6. I denne bekendtgørelse forstås ved:  

10) Indendørs tank: Tank, der er omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge.  

23) Sagkyndig: Person, som dels er tilknyttet en virksomhed, som udfører det aktuelle arbejde, og dels på grund af erfaring eller uddannelse er kvalificeret dertil. Virksomheden skal have 

tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring, som dækker den pågældende type arbejde. 

 

 

§ 26 Den ejer eller bruger, der vil etablere en nedgravet tank eller et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller en overjordisk tank eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller 

derunder, skal senest 4 uger før arbejdet påbegyndes, meddele tilsynsmyndigheden, hvornår etablering sker, jf. dog § 32, stk. 2, for tanke under 6.000 l. Sammen med meddelelsen skal ejeren 

eller brugeren fremsende en beskrivelse af anlægget og en skitse over anlæggets placering på ejendommen. 

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan i forbindelse med etablering kræve, at anlægget tæthedsprøves for ejerens eller brugerens regning. Dette gælder dog ikke anlæg, som opfylder kravene i 

bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg samt andre anlæg med tilsvarende dobbeltvæggede tanke og rørsystemer. 

Stk. 3. Den ejer eller bruger, der etablerer en tank, et rørsystem eller et anlæg omfattet af stk. 1, skal sikre, at installeringen udføres af en sagkyndig. 

Stk. 4. Den ejer eller bruger, der etablerer en tank eller et anlæg omfatte af stk. 1, skal fremsende kopi af tankattest eller overensstemmelseserklæring og eventuel dokumentation for 

anlæggets tæthed til tilsynsmyndigheden umiddelbart efter etableringens færdiggørelse. 

 

 

§ 27. Den ejer eller bruger, der etablerer en tank eller et anlæg som nævnt i § 26, stk. 1, skal sikre, at kravene i stk. 2-4 og §§ 28-30 er opfyldt. Den ejer eller bruger, som etablerer en tank 

eller et anlæg under 6.000 l skal desuden sikre, at kravene i kapitel 7 overholdes. 

Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal sikre, at tanken er typegodkendt, jf. dog § 35. Tanke, som er renoveret, som beskrevet i § 6, nr. 20a, er at betragte som typegodkendte. 

Stk. 3. Ejeren eller brugeren skal sikre, at nedgravede ståltanke har typegodkendt, indvendig korrosionsbeskyttelse. 

Stk. 4. Ejeren eller brugeren skal sikre, at rørsystemet, som hører til den tank eller det anlæg, som skal etableres, er typegodkendt. 

 

§ 28. Ejeren eller brugeren skal ved etablering af et anlæg omfattet af § 26, stk. 1, sikre, at følgende krav er opfyldt, jf. dog §§ 52 og 53: 

1) Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. 

Afstandskravet gælder dog ikke for indendørs anlæg under 6.000 l med overjordiske rørsystemer, der ikke er indstøbte eller indmurede. 

2) Anlæg må ikke nedgraves inden for det beskyttelsesområde for grundvandsindvinding, som er fastlagt i forbindelse med en vandindvindingstilladelse efter de til enhver tid gældende regler 

i lov om miljøbeskyttelse. 

3) Anlæg må ikke nedgraves eller på anden måde anbringes under eller så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan fjernes. 

4) Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. 

5) Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider eller ved anvendelse af skydningsteknik være indlagt i et beskyttelsesrør. 

6) Krav til etablering, som er anført på tankattesten eller overensstemmelseserklæringen. 

 

Stk. 2. Ejeren eller brugeren skal ved etablering af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder, udover at sikre, at kravene i stk. 1, opfyldes, også sikre, at følgende krav overholdes: 

1) Det skal ved visuel kontrol sikres, at tanken inden nedgravningen er ubeskadiget. Det skal desuden sikres, at tanken og rørsystemet under nedgravningen og tilkastningen ikke udsættes for 

beskadigelse. 

2) Tanken skal i udgravningen være nedlagt i et lag af sand på mindst 15 cm på alle sider. 

3) Ved høj grundvandsstand skal tanken sikres mod opdrift. 

4) Det skal sikres, at belægning på en delvist tildækket tank ikke udsættes for nedbrydning som følge af påvirkning af sollys m.v. 

 

Stk. 3. Ejeren eller brugeren skal ved etablering af et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder, udover at sikre, at kravene i stk. 1, opfyldes, også sikre, at følgende krav overholdes: 

1) Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. 

2) Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være placeret, så den kan registreres ved påfyldningsstudsen. 

3) Typegodkendte ståltanke skal, medmindre andet fremgår af typegodkendelsen, være hævet over underlaget på en konstruktion, så inspektion af bunden kan foretages. 

4) Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm. 

5) Plasttanke, der er godkendt til placering direkte på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken, så eventuel lækage kan opdages. 

§ 31 Ved sløjfning af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes. Sløjfning skal 

afsluttes på en af følgende måder: 

1) tanken fjernes, eller 

2) påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted. 

 

Stk. 2. Ejeren af et anlæg, omfattet af stk. 1, skal senest 4 uger efter sløjfning af anlægget give tilsynsmyndigheden meddelelse om, at anlægget er sløjfet, og oplyse tilsynsmyndigheden om, 

hvilke foranstaltninger, jf. stk. 1, der er truffet. 

 

Stk. 3. Hvis brugen af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder varigt ophører, skal ejeren sørge for, at anlægget sløjfes i 

overensstemmelse med stk. 1 og 2. 

 

§ 33. Den ejer eller bruger, som vil etablere et anlæg under 6.000 l tilsluttet fyringsanlæg til bygningsmæssig opvarmning med en indfyret effekt på højest 120 KW, skal, ud over at sikre at 

kravene til etablering i kapitel 6 er overholdt, sikre, at følgende betingelser er opfyldt: 

1) Sugerøret skal være enstrenget. 

2) Sugerøret skal udføres i overensstemmelse med bilag 2, afsnit 1, nr. 4, eller afsnit 2, nr. 2. 

3) Sugerøret skal på overjordiske tanke være påmonteret en afspærringsanordning (ventil) ved overgangen mellem tank og sugerør eller, hvis tankens konstruktion ikke muliggør dette, på 

sugerøret så tæt som muligt på forbindelsen til tanken. 

4) Sugerøret skal afsluttes ved oliefyret med en smeltesikringsventil. 

5) Sugerør, som fremføres overjordisk, og som ikke er indstøbt, skal være forsvarligt understøttet med rørbærere. Olieafluftere, filtre og lignende komponenter skal være forsvarligt 

fastmonteret. 

6) Påfyldningsrør og udluftningsrør skal være fremført med fald mod tanken, afsluttet med henholdsvis aflåseligt standard-påfyldningsdæksel og standard-udluftningshætte. 

7) Udluftningsrør skal være ført mindst 50 cm over terræn. 

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at ejeren eller brugeren, der etablerer anlægget, fremsender dokumentation eller en skriftlig bekræftelse af, at betingelserne i stk. 1, er overholdt. 

§ 46. Ejeren skal sikre, at nedgravede ståltanke under 6.000 l sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer: 

1) Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret. 

2) Tanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. 

3) Tanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret. 

4) Tanke med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt, eller hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes straks. 

Stk. 2. Ejeren skal sikre, at nedgravede tanke af plast under 6.000 l sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret, jf. dog stk. 3 og 4. 

Stk. 3. Ejeren skal sikre, at tanke, som overskrider aldersgrænsen i stk. 2, sløjfes senest den 31. marts 2015. 

Stk. 4. Ejeren skal sikre, at nedgravede tanke af plast under 6.000 l, hvis fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, sløjfes senest den 31. marts 2015. 

§ 47. Ejeren skal sikre, at nedgravede kugleformede olietanke af polyethylen produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S sløjfes senest 20 år efter nedgravningen. 


