Teknik- og Miljøcenter

Ekspeditionstid:

Bygaden 2
2630 Taastrup
Tlf.: 43 59 10 00, Fax. 43 59 10 05

Man., tir. og ons. 08.30 – 14. 30
Torsdag 08.30 – 18.00
Fredag 08.30 – 13.30

Sendes til
Høje-Taastrup Kommune
Teknik- og Miljøcenter
Bygaden 2
2630 Taastrup

Afmelding af tank til mineralolieprodukt
Ved mineralolieprodukt forstås råolie samt ikke
vandopløselige mineralske olieprodukter, såsom
fyringsolie, benzin, petroleum, smøreolie og
dieselolie

Hermed meddeles, at der på nedenstående ejendom afmeldes en olietank
Adresse
Matrikelnummer

Vælg tanktype

Grundejer

(x)

Volumen
(liter)

Installationsår

Tanken er (sæt X)

Fritstående tank

Tømt og afblændet *

Tømt og fjernet

Nedgravet tank

Tømt og afblændet *

Opgravet og fjernet

*

Såfremt der sættes kryds i denne rubrik er tanken fortsat på ejendommen.

Tanken har været benyttet til opbevaring af (sæt kryds):
Benzin

Olie

Petroleum

Andet

Afblænding af tank
Afblænding eller opgravning/fjernelse er foretaget af installatør:

Dato for afblænding eller opgravning/fjernelse

Ejendommen er efterfølgende tilsluttet: (sæt kryds):
Naturgas

Fjernvarme

Ny tank
(tankattest skal indsendes
til kommunen samt en
situationsplan)

El-varme

Ovenstående oplysninger bekræftes af

_____________________________
Dato

Ejer

__________________________
Dato

Installatør

I forbindelse med afblænding og sløjfning af tank skal:
•
Tanken bundsuges fuldstændig, føde- og sugerør fjernes.
•
Påfyldningsstudsen afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted.
Eller
•
Tanken bundsuges, føde- og sugerør fjernes og tanken graves op.
Sluttelig skal attest udfyldes og underskrives af hhv. ejer og installatør efter udførelse af afblænding og
sløjfning og sendes til Høje-Taastrup Kommune.
Afblændingen er omfattet af Bekendtgørelsen nr. 724 af 1. juli 2008, om indretning, etablering
og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Afmelding af olietanke
Når brugen af en olietank ophører, skal tanken sløjfes forskriftsmæssigt. Dette indebærer, at tanken
skal tømmes for olie, bundsuges, alle rørføringer skal afmonteres og studse tilproppes. Hvis det er en
nedgravet tank, kan sløjfning ske ved at tanken efter bundsugning graves op.
Når tanken er sløjfet forskriftsmæssigt, skal du afmelde olietanken til kommunen ved at udfylde og
indsende afmeldingsskema, så det kan blive registreret i kommunens arkiver, at tanken er afmeldt. Af
skemaet fremgår det, hvordan din olietank kan sløjfes.
Er du i tvivl om hvordan din olietank skal sløjfes, er du velkommen til at kontakte en miljømedarbejder i
Høje-Taastrup Kommune på tlf. 43 59 10 00 eller ved e-post til tmc@htk.dk
Afmelding af olietanke er reguleret af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke,
rørsystemer og pipelines, bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008.
Husk at din nye olietank skal anmeldes til kommunen.

