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Etablering af tank til mineralolieprodukt

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

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

Hermed meddeles at der på nedenstående ejendom etableres en olietank
Adresse
Matrikelnummer
Ejer

Tank
Type
(nedgravet/
fritstående)

Materiale
(stål/plast)

Indhold

Installatør

Underskrift

Navn og adresse på installatør

Dato

Volumen
(liter)

Etablering
(dato og år)

Ejer

Situationsplan

N

Etablering af olietanke er omfattet af Bekendtgørelsen nr. 724 af 1. juli 2008, om indretning,
etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
Anmeldelsen skal fremsendes til kommunen senest 4 uger før tanken etableres. Dog skal
etablering af villaolietanke først anmeldes 14 dage før. Tankattesten skal fremsendes til
kommunen når tanken er etableret.

Etablering af olietanke
Hvis du vil etablere en olietank, skal du anmelde det til kommunen senest 4 uger før arbejdet
påbegyndes. For villaolietanke er fristen dog kun 14 dage. Anmeldelsen skal bestå af en beskrivelse af
anlægget samt en skitse, der viser anlæggets placering på ejendommen. Du skal også sende en
tankattest for tanken. Den skal fremsendes senest samtidig med etableringen af tanken. Hvis kommunen
ønsker at besigtige tanken meddeles dette senest 1 uge før etableringen. Du kan bruge dette skema til
anmeldelse af etablering af din olietank.
En villaolietank er en tank under 6.000 l, som er tilsluttet et oliefyringsanlæg, der anvendes til
bygningsopvarmning.
Ved etableringen af tanke skal følgende krav være opfyldt
1.

der skal være mere end 50 m til indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m til
andre vandindvindingsboringer, dette gælder dog ikke overjordiske indendørs anlæg under 6000
liter, med overjordiske rørsystemer, der ikke er indstøbte eller indmuret,

2.

tanke må ikke graves ned indenfor beskyttelsesområder ved kildepladser,

3.

tanke og rør må ikke nedgraves eller anbringes under eller så tæt ved bygninger, at de ikke kan
fjernes,

4.

pejlehul og eventuelt mandehul skal være let tilgængelige.

For nedgravede tanke gælder yderligere:
1.

det skal sikres, at tanken og dens belægning inden nedgravningen er ubeskadiget, og at tank og
rørsystem under nedgravningen ikke bliver beskadiget,

2.

tanken skal i udgravningen være nedlagt i et lag af sand på mindst 15 cm omkring hele tanken,

3.

ved høj grundvandsstand skal tanken sikres mod opdrift.

For villatanke gælder yderligere:
1.

rørforbindelsen mellem tank og forbrugssted skal være enstrenget, og

2.

på overjordiske tanke skal der være monteret overfyldningsalarm.

Forurening
Hvis ejer eller bruger af en tank får begrundet mistanke om at tanken er utæt, skal kommunen straks
underrettes. Hvis der sker spild ved påfyldning af tanken skal det straks meddeles til kommunen.
Etablering af olietanke er reguleret af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke,
rørsystemer og pipelines, bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008.

