Egedal Kommune

Center for Teknik og Miljø – Trafik og Miljø

Skema til anmeldelse af ny villaolietank
Efter bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019.

Ansøger:

Dato:

Adresse:

Telefon:

Matr. nr. og ejerlav:

By:

Etableringsadresse:
Bygningen på etableringsadressen er opført før 1. januar 2013: ___ja
Tanken placeres:

Tanktype:

Overjordisk

Ståltank

Indendørs
Udendørs

□
□
□
□

Plasttank

___nej

Rørføringer:

□
□

Overjordiske
Indstøbte/indmurede

Tankstørrelse:______________

Nedgravede

Nedgravet
Er afstandskrav til vandindvindingsanlæg opfyldt (se næste side punkt 3): ___ja
Etableres tanken af en sagkyndig: ___ja

□
□
□
___nej

___nej. Dokumentation vedlagt: ___ja

Er rørføringen typegodkendt i henhold til Olietanksbekendtgørelsens bilag 2: ___ja
Erstatter tanken en tidligere tank på ejendommen: ___ja

___nej
___nej

___nej

Hvis ja skal den tidligere tank afmeldes. Afmeldeskema findes på kommunens hjemmeside
www.egedalkommune.dk eller kan fås ved henvendelse til Center for Teknik og Miljø, tlf. 7259
6000 eller teknik-miljo@egekom.dk
Er tanken til opvarmning af privat bolig: ___ja

___nej

Hvis nej, beskriv anvendelse:
Skitse af tankens placering på ejendommen (se eksempel på næste side):

Skemaet sendes til Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke eller på
mail til teknik-miljo@egekom.dk

Procedure for etablering af olie- og andre brændstofstanke
mindre end 6000 liter
i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019.
Olietanke skal opstilles i overensstemmelse med den gældende olietankbekendtgørelse og med
tankens installationsvejledning. Nedenfor er enkelte punkter herfra fremhævet:
1. Tanken skal etableres af en sagkyndig.
2. 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.
En tegning med tankens og det tilhørende rørsystems placering skal vedlægges.
3. Et olietanksanlæg (tank med det tilhørende rørsystem) 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.
4. Olietanksanlæg må ikke nedgraves indenfor beskyttelsesområder for
grundvandsindvinding. Beskyttelsesområdet fremgår af vandindvindingstilladelsen for
det pågældende vandindvindingsanlæg. Kommunen undersøger dette punkt i
forbindelse med anmeldelsen.
5. Olietanksanlæg må ikke nedgraves eller anbringes under eller så tæt ved bygninger, at
anlæggene ikke kan fjernes.
6. Umiddelbart efter etablering af et anlæg skal en kopi af tankattesten sendes til
kommunen. Adressen for opstillingsstedet skal fremgå af tankattesten. Det er vigtigt
selv at gemme tankattesten, da det er brugerens dokumentation for tanktype og
produktionsår.
Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at ringe på telefonnummer 7259 6000 eller
mail teknik-miljo@egekom.dk
Eksempel på skitse af tank og rørsystems placering:

VEJ

GARAGE
TANK

BEBOELSE

