Procedure for sløjfning og etablering af olie- og andre brændstofstanke
i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019.

Hvis tanken ikke længere bruges (sløjfning):
1.

Restindhold i tank og rør fjernes. Efter tømning for olie anbefales, at tanken skylles med vand
som opsamles og bortskaffes sammen med olien på genbrugsplads, max. 200 l. Der kan
eventuelt bruges kattegrus til at suge den sidste rest. Kommunen anbefaler dog, at et
slamsugerfirma eller lign. udfører arbejdet med at tømme tanken.

2.

Påfyldnings- og udluftningsrør på tanken fjernes, og studse tilproppes.

3.

Hvis tanken ligger et sted med tung færdsel (f.eks. en indkørsel), anbefales det, at den fyldes
med sand og således sikres mod sammenstyrtning.

4.

Ved mistanke om forurening skal det omgående anmeldes til kommunen.

5.

Tankejeren skal skriftligt meddele kommunen, at tanken er sløjfet, og at regler herom er
overholdt senest 4 uger efter sløjfningen.

Hvis en tank fjernes:
1. Som ved sløjfning af en olietank skal restindhold i tank og rør fjernes. Olietanken kan afleveres
på genbrugspladserne. Ved aflevering af en tank på en genbrugsplads skal tanken som minimum
være tømt og skåret ud i håndterbare stykker.
2.

Hvis der konstateres utætheder i tanken eller jorden lugter af olie, når en tank fjernes, skal det
omgående anmeldes til kommunen.

3.

Tankejeren skal skriftligt meddele kommunen, at tanken er fjernet, og at disse regler er
overholdt senest 4 uger efter fjernelsen.

Hvis en ny tank skal nedgraves/opstilles:
1.

Det skal meddeles kommunen, hvis en ny tank ønskes nedgravet/opstillet. For tanke under 6.000
liter er fristen 2 uger før etablering, og for større tanke er fristen 4 uger. Der vedlægges en skitse
over tankens (inkl. tilhørende rørsystem) placering på grunden.

2.

En olietank må ikke placeres indenfor en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene
vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand.
Afstandskravet omfatter ikke overjordiske, indendørs anlæg under 6000 liter, med overjordiske
rørsystemer, der ikke er indstøbte eller indmuret.

3.

Olietanksanlæg må ikke nedgraves eller anbringes under eller så tæt ved bygninger, at
anlæggene ikke kan fjernes.

4.

Umiddelbart efter etablering af et anlæg skal en kopi af tankattesten sendes til kommunen. Det
er vigtigt selv at gemme tankattesten, da det er brugerens garanti for, at tanken overholder
loven, og at den dækkes af forsikringen.

Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at ringe på telefonnummer 7259 6000.
Med venlig hilsen
Center for Teknik og Miljø – Trafik og Miljø
Egedal Kommune

Afmeldingsskema
for olie- og andre brændstoftanke
(se vejledning på næste side)
A. Ejendommen
Vejnavn og husnr.:
Postnr.:
B.

By:

Martrikelnr.:

Tank(e), der skal tages ud af brug
Antal tanke:

Rumfang:

Fabrikationsår ____

Nedgravet tank(e):
Overjordisk(e) tank(e):

Udendørs

I kælder

Andet sted

Tømt og bundsuget

Opgravet

Renset

Afblændet

Sandfyldt

Fjernet

Hvad har tanken(e) været brugt til:
C.

Oplysninger om det arbejde der er udført:
Tanken(e) er:

Hvilket firma eller person har udført arbejdet:
Navn
Adresse
Telefon nr.

:
:
:

Hvis tanken bliver i jorden, kan der vedlægges dokumentation/beskrivelse af arbejdet.
Dokumentation er vedlagt:

Ja

Nej

Er tanken(e) fjernet, skal det oplyses hvem der har transporteret den og hvor den er afleveret:

Tanken(e) afmeldes på grund af (opvarmningsform):
Gas

Fjernvarme

Andet:

D. Supplerende oplysninger
Er der andre tanke på grunden

Ja

Nej

Hvis ja, hvilke oplysninger er der så om den/dem:

E.

Ved ikke

(Kortskitse må gerne vedlægges)

Den ansvarlige for afmeldingen er tankejer

Dato:

Navn

:

Adresse

:

Telefon nr.

:

Underskrift (tankejer)

Når skemaet er udfyldt, skal det sendes til:

Egedal Kommune, Center for Teknik og Miljø
Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke
Teknik-miljo@egekom.dk

Ved evt. tilsyn af Egedal Kommune, udfyldes dette:
Olietank synet den:____________
Navn:__________________________

