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Anmeldelse af etablering af olietank 

 

 

Hermed meddeles, at der på nedenstående ejendom etableres en olietank. 
 
Ejer 

Adresse 

(Ejendomsnummer) 

 
 
 

Tank 
 

Type 
(nedgravet / overjordisk) 

Materiale 
(stål/plast) 

Indhold 
(diesel/fyringsolie) 

Volumen 
(liter) 

Etablering 
(dato og år) 

 
 
 
 

    

 
 
Tanknr ______________________________ 
 

G-nr ______________________________ 
 
 
 

Installatør 
 
Navn og adresse på installatør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dato  Underskrift (ejer) 
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Situationsplan 
(Skitse over placering af tanken på ejendommen) 
 

 
 

N 

 
 
Anmeldelsen skal vedlægges tankattest. 
 
Etablering af olietanke er omfattet af Olietankbekendtgørelsen (for nuværende: 
bek. nr. 1321 af 21. dec. 2011: Bek. om indretning, etablering og drift af 
olietanke, rørsystemer og pipelines). 
 
Uddrag af reglerne findes vedhæftet anmeldelsen.
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Uddrag af bekendtgørelsen: 

Kapitel 6  
 

Anvendelse af entreprenørtanke samt etablering og sløjfning af nedgravede anlæg på 100.000 l og derunder 
og overjordiske anlæg på 200.000 l og derunder 

Entreprenørtanke  

§ 25. Den, der ejer eller bruger en entreprenørtank, skal sikre, at tanken er typegodkendt, jf. dog § 2, stk. 3. 

Andre anlæg  

§ 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 medde-
lelsen skal ejeren eller brugeren fremsende en beskrivelse af anlægget og en skitse over anlæggets placering på ejen-
dommen. 

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan i forbindelse med etablering kræve, at anlægget tæthedsprøves for ejerens eller bruge-
rens regning. Dette gælder dog ikke anlæg, som opfylder kravene i bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grund-
vandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg samt andre anlæg med tilsvarende dobbeltvæggede tanke og rørsyste-
mer. 

Stk. 3. Den ejer eller bruger, der etablerer en tank, et rørsystem eller et anlæg omfattet af stk. 1, skal sikre, at installe-
ringen 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 el-
ler 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 beskre-
vet 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 regi-
streres 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. 



 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK 

 ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 

 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK    

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 4 
 

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. 

§ 29. Ejeren eller brugeren skal sikre, at følgende anlæg har påmonteret forbrugsmåler eller timetæller: 
1) Nedgravede anlæg på 6.000 l og derover, men højst 100.000 l. , som er omfattet af bilag 10, nr. 3. 
2) Overjordiske anlæg på 6.000 l og derover, men højst 200.000 l, som er omfattet af bilag 10, nr. 3, jf. dog bilag 10, 
nr. 4. 

§ 30. Ejeren og brugeren af nedgravede anlæg på 6.000 l og derover, men højst 100.000 l, og overjordiske anlæg på 
6.000 l og derover, men højst 200.000 l, må først tage anlægget i brug til opbevaring af olieprodukter efter en inspektion 
af anlægget, som er foretaget i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 9, hvis der er tale om et af følgende anlæg: 

1) Anlæg, der har været anvendt til opbevaring eller opsamling af andet end olieprodukter. 
2) Anlæg, der har været anvendt til opbevaring af olieprodukter, som kræver opvarmning for at kunne transporteres, 
og som skal anvendes til opbevaring af lettere olieprodukter. 
3) Anlæg, der er sløjfet. 

Sløjfning  

§ 31. Ved sløjfning af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derun-
der 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 truf-
fet. 
Stk. 3. Hvis brugen af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller der-
under varigt ophører, skal ejeren sørge for, at anlægget sløjfes i overensstemmelse med stk. 1 og 2. 

Kapitel 7  

Særlige bestemmelser for etablering af anlæg under 6.000 l 

§ 32. Den ejer eller bruger, som vil etablere et anlæg på under 6.000 l, skal sikre, at installeringen udføres af en sagkyn-
dig. 

Stk. 2. Ejeren eller brugeren af et anlæg, omfattet af stk. 1, skal senest 2 uger før arbejdet påbegyndes meddele til-
synsmyndigheden, hvornår anlægget skal etableres. 

§ 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 stan-
dard-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 el-
ler en skriftlig bekræftelse af, at betingelserne i stk. 1, er overholdt. 

 

§ 34. Følgende anlæg under 6.000 l må ikke tages i brug til opbevaring af olieprodukter: 
1) Anlæg, der har været anvendt til opbevaring eller opsamling af andet end olieprodukter. 
2) Anlæg, der har været anvendt til opbevaring af olieprodukter, som kræver opvarmning for at kunne transporteres. 
3) Nedgravede anlæg, der er sløjfet. 

§ 35. Overjordiske tanke under 6.000 l, der flyttes, må etableres uanset bestemmelsen i § 27, stk. 2, hvis tanken er forsy-
net med oprindeligt mærkeskilt, der som minimum oplyser om fabrikantens navn og hjemsted, tankrumfang og -type, 
fabrikationsnummer og -år. 

Stk. 2. Nedgravede tanke under 6.000 l må ikke flyttes. 
 


